
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إسرتاتيجيات حديثة يف التدريس 
 أصولها الفلسفية وتطبيقاتها (

 )يف تدريس اللغة العربية

 



 يف التدريس  إسرتاتيجيات حديثة
 )أصولها الفلسفية وتطبيقاتها يف تدريس اللغة العربية(

 
 

 :إعداد
 شيخة بنت ربيع بن سامل الخنصوري-          بن سعيد الكنديزيانة بنت أحمد -

 فتحية بنت أحمد بن محمد الرواحي- فاطمة بنت بخيت بيت عيل سليامن      -

  التمتميالـلـه يرسى بنت سعيد بن عبد-مريم بنت محمد بن نارص البحري            -

 
 

: إرشاف وتنقيح  

ّريـا بنت سامل بن سعيد املنذري.د  
  جامعة السلطان قابوس–ية الرتبية كل

  سلطنة عامن–مسقط 
 

 

 
 
 

 دار الفجر للنرش والتوزيع
 

   2016 



5 
 

 الفهرس

 رقم الصفحة وعـــــــــــاملوض

 7 املقدمة

 إسرتاتيجية األلعاب الرتبوية/ الباب األول

 املقدمة واإلطار النظري-

 "الفعل املضارع"تطبيق عىل درس نحو -

 املراجع-

9 

10 

13 

17 

 إسرتاتيجية روبنسون/ الباب الثاين

  املقدمة واإلطار النظري-

 "الحمراءمراكش "تطبيق عىل درس قراءة -

 املراجع-

19 

20 

29 

39 

 إسرتاتيجية الخرائط الذهنية/ الباب الثالث

  املقدمة واإلطار النظري-

 " جمع املؤنث السامل وامللحق به"تطبيق عىل درس نحو -

 املراجع-

41 

42 

50 

55 

 KWLإسرتاتيجية الجدول الذايت / الباب الرابع

  املقدمة واإلطار النظري-

 "رسالة إىل ابني"ءة تطبيق عىل درس قرا-

  املراجع-

57 

58 

70 

74 



7 
 

 

 املقدمة

يعيش العامل من حولنـا الكثـري مـن املتغـريات واملـستجدات ذات التـأثري املبـارش عـىل مختلـف 

جوانب الحياة، ال سيام إن كان الحديث عن التطورات التكنولوجية ومـا صـاحبها مـن تغيـري يف 

ويعترب ميـدان الرتبيـة مـن امليـادين املتـأثرة . قيمية يف شخصية الفردأمناط التفكري والجوانب ال

وتـشكل . بهذا الجانب؛ ذلك ألنه ال ميكن أن يكون مبعزل عن ما يطـرأ مـن أحـداث ومتغـريات

عملية التدريس أحد أهم أركان العملية الرتبوية عموما، والتعليمية بوجه خـاص، لـذا كـان لهـا 

دث ويطــرأ مــن مــستجدات، مــام انعكــس عــىل األســاليب حــظ وافــر مــن التــأثر بكــل مــا يحــ

 . واإلسرتاتيجيات املتبعة فيها

ولقد ظهرت الكثري من اإلسرتاتيجيات التدريسية الحديثة التي حاولت أن توجد طريقة مختلفة 

للتفاعل بني املعلم والطالب، الذي بات محور العملية التعليمية، وأصـبح ينظـر إليـه عـىل أنـه 

ّنطلق منه عملية التعليم وتنصب فيه، وبالتايل كان لزاما عـىل الرتبـويني االسـتفادة املركز الذي ت

من املستجدات العاملية التي تحدث يف كل مـا يرتقـي بعمليـة التـدريس ليظهرهـا بوجـه آخـر 

ٍاح مختلفـة يف ّمختلف عن السابق، يك تكون موامئة ألمناط تفكري الطالب، وتوجه مساره إىل منـ

 .  وطبيعة التعامل والتفاعل معهولهاهتامماته ومي

ويعد هذا املحتـوى نتـاج جهـود مـشرتكة بـني مجموعـة مـن طالبـات ماجـستري منـاهج طـرق 

 مقرر طرق تدريس اللغة العربية مـستوى -تحت إرشايف–وتدريس اللغة العربية، اللوايت درسن 

ت إسـرتاتيجيات ّمتقدم، فقدمن هذا النتاج كمرشوعات متطلبة يف املقرر، وهـي عبـارة عـن سـ

 تــدريس حديثــة قمــن بتطبيقهــا يف امليــدان، وبحــث أثرهــا يف تــدريس اللغــة العربيــة حــديثا؛ 

 ّفكــان االتفــاق عــىل إفــادة امليــدان الرتبــوي منهــا يف عمــل مــنظم يحويهــا جميعهــا؛ لتــسهيل 
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 الباب األول

لرتبويةإسرتاتيجية األلعاب ا



11 
 

دريبات النحوية والرصفية أنه يتوقع من الطالب يف نهاية سايس بالنسبة لألهداف الخاصة للت األ

يف حياتـه العلميـة أن يوظـف القواعـد النحويـة والـرصفية التـي تعلمهـا ) 10-5(الصفوف مـن 

  ).31: 20013وزارة الرتبية والتعليم، (والعملية

الدراسات إىل أن الطلبة يعانون ضعفا يف اكتساب قواعد اللغة العربيـة،  وقد أشارت العديد من

ميع املراحل التعليمية و من هذه الدراسات دراسة يف ج الشكوى من هذا الضعف مستمرةوأن 

، وهكـذا نجـد أن الـصيحات تعالـت إىل )2008(، والرشجي)2004(، و املنذري )2002(الجعدي

محاولة إيجاد حلول لهذا الضعف كتغيري طرائـق التـدريس التقليديـة واالتجـاه نحـو اسـتخدام 

 .طرائق حديثة تناسب الثورة املعرفية والتكنولوجية التي يشهدها عاملنا املعارص

مـن تطـوير وارتقـاء، بـأن يكـون والعملية الرتبوية شأنها شأن أي عملية ال بد لهـا  

سـوف  املتعلم محورها ومنطلقها، ويف نظري لن يتم هذا إال بتغيري األسـاليب التـي

تجعل املعلم موجها ومرشدا ومبتكرا يف عمله، ويف املقابل تجعل املتعلم هو محـور 

لتكـون قريبـة ! وما أحوج لغتنا إىل مثـل هـذا الـدعم. العملية التعليمية وجوهرها

 أبنائهــا، ومألوفــة يف حيــاتهم، ومــن هــذا املنطلــق اخــرتت إســرتاتيجية مــن قلــوب

 ع عليهــا؛ حيــث األلعــاب التعليميــة التــي أرى بأنــه ينبغــي عــىل كــل معلــم االطــال

نــسان ليحقــق النمــو املتــوازن لجوانــب شخــصيته النفــسية، أن اللعــب رضورة لإل

ا العـرص، وهـذه وحيث أنها تناسـب أجيـال هـذ. واالجتامعية، والجسمية، والعقلية

 أن اللعـب يعتـرب جـزءاRobert J (2008) املرحلـة العمريـة التـي اخرتتهـا، ويـرى

واملكـان الـذي ال ميارسـونه فيـه هـو غرفـة   من حياة الطلبة ميارسونه طوال اليـوم،

ــائلهم ــن وس ــزء م ــاب كج ــستخدمون األلع ــني ي ــض املعلم ــم أن بع ــصف، ورغ  ال
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البـات  من أهداف هذا املرشوع هو اختبار فاعلية األلعاب التعليمية يف تحصيل النحـو لـدى ط

 .الصف الخامس األسايس بسلطنة عامن

هذه اإلسرتاتيجية تساعد املعلم عىل تسهيل املعلومة للمتعلم مقرونة بـاملرح، وروح املنافـسة، 

وتساعده عىل التخلص من الطرائق التقليدية التي تجلـب امللـل والفتـور يف الحـصة الدراسـية، 

اعاة الفروق الفردية للطلبة، ومعالجة بعض واستخدام املعلم لهذه اإلسرتاتيجية يساعده عىل مر

الصعوبات لديهم، كام أنـه بهـذه اإلسـرتاتيجية يـستطيع أن يجعـل الطلبـة يـستخدمون اللغـة 

وبالنسبة إىل املتعلم . العربية ومهاراتها استخداما حقيقيا من خالل التنويع يف األنشطة املختلفة

فاعال، مـشاركا للعمليـة التعليميـة، وقـد يكـون فإنه يف ضوء هذه اإلسرتاتيجية يكون إيجابيا، مت

 .مخططا ومطورا لها

 :للصف الخامس األسايس" الفعل املضارع " نحوتطبيق عىل درس

 التمهيد اسم اللعبة الهدف منها عدد املشاركني الزمن

طالبتني من   دقائق3

 مجموعتني

  لعبة الرتتيب التوصل إىل عنوان الدرس

 

 للحصول عىل عنوان الدرس رتب الحروف التالية : 1س

  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z__utyMaHK0 

عرض أغنية األفعال
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فعال، هيا يا أحباب أعطوين أنا القطار أحمل معي األ
 أفعاال مضارعة ألحملها معي 

أن الفعل املضارع هو ما دل عىل فعل : أستنتج
 يشء يف الزمن الحارض 
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  :املراجع املستخدمة

 

 :العربية/ أوال

لعــاب التعليميــة يف تــدريس الدراســات ام األفاعليــة اســتخد). 2009(الخــابوري، داوود بــن حمــدان 

األسـايس بـسلطنة  االجتامعية يف تنمية التحصيل والدافعية لدى تالميذ الصف الخـامس مـن التعلـيم

 .مسقط، جامعة السلطان قابوس). رسالة ماجستري غري منشورة. (عامن

سرتاتيجيات الـذكاءات مدى استخدام معلامت اللغة العربية ال). 2012(الـلـهالسموم، سامية بنت عبد

. مـسقط). رسـالة ماجـستري غـري منـشورة. (املتعددة يف تدريس النحو لطالبات الصف ا لحادي عـرش

 .جامعة السلطان قابوس

أثر استخدام طريقة متثيل األدوار يف تحـصيل طلبـة الـصف الـسابع ). 2008(الرشجي، حمد بن سيف

جامعـة الـسلطان  مسقط،).  ماجستري غري منشورةرسالة. (من التعليم األسايس للنحو واتجاههم نحوه

 .قابوس

 .دار الرشوق للنرش والتوزيع: عامن. الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية). 2006(عطية، محسن 

فاعلية استخدام أسلوب النظم املتقدم يف تحصيل النحو لدى طالبات ). 2004(املنذري، ريا بنت سامل 

 .مسقط، جامعة السلطان قابوس). لة ماجستري غري منشورةرسا. (الصف الثاين اإلعدادي

فاعليـة األلعـاب اللغويـة يف تحـصيل األمنـاط اللغويـة وبقـاء أثـر ). 2014(النبهانية، زهرة بنت ثابت

،مـسقط، جامعـة الـسلطان )رسال ماجـستري غـري منـشورة (.التعلم لدى تالميذ الصف الرابع األسايس

 . قابوس

للـصف الخـامس ) لغتـي الجميلـة(دليل املعلم ملـادة اللغـة العربيـة ). 2013 (وزارة الرتبية والتعليم

 .، سلطنة عامناألسايس
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 الباب الثاين

إسرتاتيجية روبنسون
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 لة تطبيقهابساطة إجراءاتها وسهو. 

 تنمي االعتامد عىل النفس يف عملية التعلم. 

 تنمي القدرة عىل القراءة الفاحصة والناقدة. 

 تسهل عملية استيعاب املقروء، وتساعد عىل تثبيته يف الذهن. 

 تجعل املتعلم أكرث فاعلية ونشاطا يف عملية التعلم. 

 سـيد املوقـف، وأن باسـتطاعته أن  إذ يشعر بأنه؛ للطالبا نفسياكام أن لهذه اإلسرتاتيجية بعد

يلم مبوضوع الدرس دون أن يشكك مبعلوماته، فكل خطوة من الخطوات الخمس تساعده عـىل 

العديد من األفكار والتساؤالت، وهنـا يجـب أن أشـري إىل دور املعلـم، فـاملعلم عليـه أوال  خلق

ا، عليـه أن يبـدأ بـالقراءة معرفة املستويات العقلية املختلفة لطالبه، فإذا كان لديه طلبة ضـعاف

الجهرية أوال، ومن ثم يخصص لكل خطوة من الخطوات الخمس وقتا محددا، يبدأ من الدقائق 

يبـدأ القـراءة الـرسيعة يف دقيقتـني فقـط، ثـم يتـدرج إىل ثـالث : األقل إىل الـدقائق األكـرث، أي

 ...وهكذا

ة مـن قبـل الطـالب، كـام أنهـا وتفيد هذه اإلسرتاتيجية املعلم يف بث الحامسة وضـامن الفاعليـ

 .تخرج املعلم وطالبه من جو الروتني الذي اعتاد عليه الطلبة إىل جو أكرث متعة وإفادة

ولعل الباحثة مل تكن بتلك الثقة من األثر الذي سينتج عن هذه اإلسـرتاتيجية، إال أن مـا حـدث 

ن نتيجة االختبار القبيل فقد أثبت االختبار البعدي نتائج إيجابية تختلف ع؛ بالفعل يشء مفرح

 .للمجموعة التجريبية
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 : من حيث األداءأنواع القراءة

 :القراءة الجهرية

قراءة تتم بصوت مسموع، وتحول فيها الرموز الكتابية إىل رمـوز ": عىل أنها) 2011(يعرفها عيد

صوتية صحيحة يف مخارجها، مضبوطة يف حركاتها مسموعة يف أدائهـا، معـربة عـام تتـضمنه مـن 

 ."معان

 :القراءة الصامتة

عىل أنهـا قـراءة لـيس فيهـا صـوت وال همـس وال تحريـك لـسان أو شـفة، ) 2011(يعرفها عيد

ل بانتقال عني القارئ فوق الكلامت والجمل فالبرص والعقـل هـام العنـرصان الفـاعالن يف وتحص

وهي بـذلك تجعـل القـارئ يوجـه اهتاممـه » القراءة البرصية«أدائها ولذلك يطلق عليها أحيانا 

 .عىل فهم ما يقرأ

 :أنواعا أخرى للقراءة، بناء عىل عدة اعتبارات) 2012(ويضيف عيساين 

 . جهرية وصامتة:طريقة األداء -1

 .قراءة، استمتاع، حل املشكالت: الغرض -2

 .سطحية ومعمقة: املستوى -3

 .معرفية، تحليلية، فهمية، تركيبية، ناقدة: مستوى القدرات العقلية -4

 كـل مـنهام يـؤدي إىل ؛ فالقراءة الجهريـة والـصامتةإال أن الباحثة ال تتفق مع هذه التقسيامت

رأ لنفهم ونحلل ونستمتع وغـريه، ونقـوم بكـل ذلـك إمـا األغراض التي ذكرها الكاتب، فنحن نق

 . بالقراءة الصامتة أو القراءة الجهرية
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مستوى إعادة تنظيم املعلومات وذلك من خالل تصنيفها وإيجازها وتلخيـصها وإعـادة تركيبهـا 

 .والتنبؤ بالخامتة

 )فهم ما وراء السطور(ظيف االستجابة والتو/ املستوى الثالث 

يتضمن تقييم النص من حيث الصدق والشفافية يف املادة املطروحة والحقيقة والواقع والخيـال 

والرأي الشخيص، أيًضا تقدير القيم والحكم عليهـا وكيـف ميكـن االنتقـال بـالنص ألفـق أوسـع، 

 .وكيف ميكن للنص أن يعكس بظالله عىل حياتنا

 :SQ3R إسرتاتيجية روبنسون

 :نشأتها

 " دراسـة فعالـة"  يف كتـاب 1946ه يف  وضع نظامها فرانسيس سارة روبنسون، ونرشت يف كلمت

 مناسـبة للـتعلم يف كـل حالـة تعتـربوقال أنه خلق تقنية لطالب الجامعات، ولكن، حتـى اآلن، 

 .تقريبا، مبا يف ذلك العمل

SQ3R نـت تريـد أن تـذكرههي الخمس خطوات التي يجب استخدامها عند قراءة يشء مـا ك .

 :هذه الخطوات الخمس هي

 .املسح، السؤال، القراءة، االستدعاء، االستعراض

 )2014هادي، (، )2010عطية،  (: إىلSQ3R ترمز الحروف األوىلو

  الحرفs) ( مأخوذ من كلمة)survey ( التي تعنـي االسـتطالع أو املـسح بإلقـاء نظـرة

 .رة عامة عن املوضوعشاملة رسيعة عىل النص القرايئ، وتكوين فك
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 :مساءلة الذات: ثانيا

يقوم القارئ بـصياغة أسـئلة وتوجيههـا لإلجابـة عنهـا ويف حالـة وجـود عنـاوين فرعيـة، يقـوم 

: اسـأل نفـسك). 2005عاشـورومقدادي،(بتحويلها إىل أسئلة؛ بهدف إعطاء القراءة غرضا محددا

 ماذا أعرف مسبقا عن هذا املوضوع؟

 :القراءة الفاحصة للنص: ثالثا

يقرأ القارئ املوضوع قراءة فاحصة يبحث فيها عن إجابات لألسئلة التي طرحهـا محـاوال قـراءة 

. كل ما يتضمنه النص من بيانات وجداول وبعد قراءة كل فقرة يسمع نفسه مـا اسـتوعبه منهـا

 دراسة الوسائل التصويرية) (Robinson,1970 أيضاأضاف روبنسون 

 .وخفض رسعة القراءة يف الفقرات الصعبة، إيقاف وإعادة قراءة األجزاء الغري واضحة

 :التسميع واالسرتجاع: رابعا

يقوم القارئ بتلخيص أفكار املوضوع والربط بينها وصياغتها بأسلوبه الخاص ويـسمعها لنفـسه 

 . األفكار والقضايا املهمة يف املوضوعثم يدون امللخص مؤرشا تحت

 املراجعة: خامسا

بعد قراءة املوضوع واسرتجاع أفكاره يبدأ عمليـة املراجعـة ملـا تـم مـن قـراءة وكتابـة وأسـئلة، 

 .ومقارنة ما تم إنجازه مبا يجب أن يكون
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 :درس تطبيقي

  العارش: الصف                   القراءة: الفرع  الفكر                       غذاء: عنوان الوحدة

 SQ3Rالخطوات الخمس القرائية: اإلسرتاتيجية املتبعة

 1: عدد الحصص                              مراءمراكش الح: عنوان الدرس

   األهداف

أن تقرأ الطالبـة الـنص قـراءة صـامتة  -1

 .واعية ورسيعة

أن تــستخرج الطالبــة األفكــار العامــة  -2

 .للنص

أن تتنبأ الطالبة باملحـاور التـي يـدور  -3

 .حولها النص

ــة -4 ــل الطالب ــن  أن تحل ــنص األديب م ال

 :جوانبه املختلفة

 وصف املدينة* 

 وصف سكانها* 

 بعض مظاهر الحياة فيها* 

 الصور الجاملية* 

 .األسلوب الذي اتبعه الكاتب* 

 أن تقــيم الطالبــة الــنص مــن حيــث  -5

 .إيجابياته، واملالحظات عليه
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 اخترب معلوماتك

مراكش الحمراء
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يـاه النهـر الكبـري  اليرسى، ورسعان ما تذكر خلوة أغامت وهي عىل مرمى الظل منك، وتـذكر م

 .شبيلية هادئة خفيفة خرضاءتخطر يف أعطاف إ

شغلك املساء، فتجد نفسك يف زقاق طويل منعـرج، والنـاس يف دكـاكينهم قاعـدون وكـأنهم مل و

حركات األيدي قدمية، وتعـابري الوجـوه ثابتـة ال تـريم، والـسواعد ...يربحوها منذ الزمن السحيق

 ...تتحدى األيام والليايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظراتــك يف ميــاهويف بــستان املــرسة تغيــب

الصهريج فتختلط بأشـباح النخيـل وأطيـاف

السامء، وعيون النيلوفر، وكل يشء يبـدو يف

 .لون خرضة غامقة متموجة دافئة

ــا ــسيم يف أكنافه ــا زالل، والن ــزالل يف مائه ال

شــفاء، والعطــر يف رياضــها عــشق وصــبابة،

نهارهــا رجــاء، وليلهــا دعــاء، وفجرهــا صــالة

 .واستجابة
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 :األجوبة
1- 
2- 
3- 

 

 
 املناقشة الشفهية
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 ما الفكرة التي دار حولها النص؟ -1

 )بالرسم (رسم الكاتب مدينة مراكش يف لوحة جميلة فام مكوناتها -2

 

 

 

 .بالحناء، مشمولة بأردية الشمسأبوابها مضمخة : ارشح الصورة الجاملية يف-1

 ينتمي النص إىل األسلوب األديب، فام مميزاته من خالل ما قرأت؟-2

ارسم خريطة ذهنية لثالثـة مـن األشـياء التـي وصـفها الكاتـب يف مدينـة مـراكش، موضـحة -3

 .الوصف

2نشاط  

 3نشاط
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 :املراجع املستخدمة

 :العربية/ أوال

أثر استخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفـة يف تنميـة مهـارات التفكـري ). 2012(أبو بشري، أسامء عاطف 

رسـالة ماجـستري . سـطىالتأميل يف منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األسايس يف محافظـة الو

 جامعة األزهر. غري منشورة

مهارات الفهم القرايئ املتضمنة يف أنشطة دروس القـراءة يف كتـب ). 2014(الرباشدي، األزهر بن زهران 

جامعـة الـسلطان . رسـالة ماجـستري غـري منـشورة. دراسة تحليليـة مقارنـة: اللغة العربية للصف الرابع

 .قابوس

 .مكتبة العبيكان: الرياض). 1ط(مهارات االتصال اللغوي . )2010(حسني، عبد الرزاق 

عـامل الكتـب : األردن). 1ط(إسرتاتيجيات التدريس يف اللغة العربيـة ). 2014(الدليمي، طه عيل حسني 

 .الحديث

فاعليـة اسـتخدام إسـرتاتيجية التـدريس التبـاديل يف اكتـساب ). 2010( محمد الـلـهالرواحية، زمزم عبد

جامعـة . رسـالة ماجـستري غـري منـشورة.  القرايئ لـدى طالبـات الـصف التاسـع األسـايسمهارات الفهم

 .السلطان قابوس

فاعلية إسرتاتيجية التـساؤل الـذايت يف تنميـة مهـارات الفهـم ). 2014( محمد الـلـهالشيدية، فايزة عبد 

جامعـة .  غري منـشورةرسالة ماجستري. القرايئ واالتجاه نحو القراءة لدى طالبات الصف العارش األسايس

 .السلطان قابوس

 . تحسني الروتني القرايئ خطوة نحو فهم قرايئ أفضل). 2014(كباس، فاطمة أحمد 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=426&Model=M&SubModel=

140&ID=2224&ShowAll=On 

طرائـق تدريـسها : املهـارات القرائيـة والكتابيـة). 2005(عاشور، راتب قاسم؛ مقـدادي، محمـد فخـري 

 .دار املسرية: عامن. وإسرتاتيجياتها

 .ناهجدار امل: األردن. إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف فهم املقروء). 2010(عطية، محسن عيل 
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يقية للنحو، ويشري كل مـن طعيمـة لوظيفة الحقبصورة شكلية بعيدا عن احيث يقدمون النحو 

 .أن هذه الشكلية تعيق تحقيق األهداف التعليمية املرجوة من تدريس النحو) 2000(مناع و

كام أن هذه الشكلية تفصل القواعد النحوية عن املعنى مـام يـؤثر سـلبا عـىل توظيـف الطلبـة 

ان والقلم عن الزلل ويتحول النحـو لهذه القواعد وينأى بالنحو بعيدا عن وظيفته يف صون اللس

ُبذلك إىل قوالب جافة تُصب يف أذهان الطلبة ص  .ًباَ

حيـث تـرى أن مـن أسـباب ضـعف التالميـذ يف ؛ )1993سـعد الـدين ،(ىل ذلك دراسة وتؤكد ع

، بل يقترص يف تدريـسها عـىل ربطها باملعنىإىل عدم معالجة القواعد النحوية مبا ي يعود القواعد

 .يذ بقيمتها الشكلية يف ضبط آخرهاتعريف التالم

من هنا رأت الباحثة أهمية البحث عـن إسـرتاتيجية تعـني الطلبـة عـىل إدراك معنـى املفـاهيم 

بـني خـرباتهم الـسابقة و نها، وتساعدهم يف تحقيق التكامل النحوية، والعالقات والرابط فيام بي

وتعـد طريقـة املـنظم .  جديـدةخرباتهم الجديدة، ومتكنهم من نقل أثر ما تعلمـوه إىل مواقـف

بل إحدى الطرق التي ميكن تحقيق ذلـك مـن خاللهـا، حيـث يـرى صـاحب هـذه واملتقدم ألوز

 .النظرية أن املعلومات ذات املعنى أسهل يف تعلمها وتذكرها من املعلومات عدمية املعنى

 .هنيـةتي تندرج تحت املنظامت املتقدمة إسرتاتيجية الخرائط الذومن اإلسرتاتيجيات ال

باإلضافة إىل كونها تعني الطالب عىل إدراك العالقـات والـروابط بـني -فالخرائط الذهنية 

ميز بتوظيفهـا لـشقي الـدماغ  فهي تت-املوضوعات املختلفة ، وتساعده عىل فهم املعنى

 عـي األمنـاطترا كـام أنهـا ،ع الجانـب الرسـمي، وذلك لدمجها الجانب الكتايب مـالبرشي

  أنهـا تراعـي فهي تراعي الطلبة الحركيني واللغويني والبـرصيني كـام؛املختلفة للمتعلمني
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 :إسرتاتيجية الخرائط الذهنية

لخرائط الذهنية أحد أنواع املنظامت املتقدمة ؛ وذلـك ألنهـا تـساعد املـتعلم عـىل إيجـاد تعد ا

 . املشابهة لها يف بنيته املعرفيةالرتابط والتكامل بني معارفه الجديدة ، واملعارف

 :يف إسرتاتيجية الخرائط الذهنية تعر-1

ا مبفتـاح آفـاق قـدرات العقـل تقنية تصويرية قوية متـدن" بأنها ) 2004( بوزان؛ وبوزان  يعرفها

  .ه ميكننا تطبيق الخرائط الذهنية عىل كل جانب من جوانب الحياة، ويرى أناملغلقة

 مجموعـة مـن اإلجـراءات والخطـوات املنظمـة التـي يقـوم »:بأنهـا ) 2010(وتعرفها القاسـمية 

ورقـة بها املتعلم بتوجيه من املعلم ، ليتم من خاللهـا تـصميم شـكل تخطيطـي متـشعب عـىل 

مع الجانب الرسمي ، وذلك لرتجمـة  بيضاء يجمع بني الجانبني الكتايب املخترص بكلامت مفتاحية

 األفكار النابعة من فكرة رئيسية باستخدام مهارات العقل املختلفة بهدف تنميتها لـدى املـتعلم

 ) ".26ص(

 :خصائص الخرائط الذهنية يف اآليت) 2010(وحددت القاسمية 

 

  

 

 

 

 

 

 



47 
 

 .فة توثيق البيانات واملعلومات من مصادر بحثية مختل-4

 . مفيدة كأداة للتقويم؛ حيث تتيح للمعلم قياس تقويم مهارات التفكري للمتعلمني-6

 :ثانيا للمتعلم

 .تساعده يف تنظيم بنائه املعريف واملهاري -1

 . متنح املتعلم تغذية راجعة-2

 . تساعد يف تنمية مهارات املتعلمني اإلبداعية من خالل رسم خرائط ذهنية خاصة بهم-3

 .املتعلم عىل االحتفاظ بالتعلم ملدة أطولتساعد -4 
 

 :األساس الفلسفي للخرائط الذهنية -4

نظريـة الـتعلم ذي املعنـى التـي أنـشأها  تعتمد الخرائط الذهنية يف أساسها الفلسفي عـىل

أوزبل التي تنص عىل أن املعلومات ذات املعنـى أسـهل يف تـذكرها مـن املعلومـات عدميـة 

تم من خالل ربط املتعلم املعلومات الجديدة التي اكتسبها مع املعنى ، وأن عملية التعلم ت

 .املعلومات التي لديه يف بنيته املعرفية

 

 :أن للخرائط الذهنية أنواعا متعددة منها) 2010(وتشري القاسمية 
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 الخريطة الذهنية خريطة املفاهيم الخريطة الداللية

ـــــرصية  ـــــات ب مخطط

ـــــتعلم يف  ـــــساعد امل ت

تحديــد العالقــات بــني 

ـــام ـــث الكل ـــن حي ت م

مرادفــــــات الكلمــــــة 

ومعانيهــــا ومــــضاداتها 

شوســــتاك (وأمثلتهــــا 

املـــــذكور يف النـــــاعبي 

،2014.( 

ـــــضمن  مخطـــــط يت

تحديـــــد املفـــــاهيم 

ـــــراد  للموضـــــوع امل

ــــا  دراســــته ، وترتيبه

ـــرث  ـــن األك ـــا م هرمي

 األقــــل عموميــــة إىل

قطــــامي؛ (عموميــــة 

 ).2005،والروسان

ــراءات  ــن اإلج ــة م مجموع

ــي  والخطــوات املنظمــة الت

بتوجيــه  م بهــا املــتعلميقــو

، ليتم من خاللها من املعلم

شــكل تخطيطــي  تــصميم

متشعب عـىل ورقـة بيـضاء 

 يجمع بني الجـانبني الكتـايب

ـــب الرســـمي؛  ـــني الجان وب

وذلـــك لرتجمـــة األفكـــار 

النابعــة مــن فكــرة رئيــسية 

باســتخدام مهــارات العقــل 

 املختلفة 

 .)26 ،ص2010القاسمية ، ( 
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 )1(درس جمع املؤنث السامل وامللحق به

 ،ذهنية مـن حيـث مفهومهـا، ومكوناتهـا متهد املعلمة للدرس برشح إسرتاتيجية الخرائط ال:أوال

 .وفوائدها، وتوضح للطالبات كيفية إعداد الخرائط الذهنية

 الخريطة الذهنية التي أعدتها لدرس جمع املؤنث السامل وامللحق  تعرض املعلمة للطالبات:ثانيا

 .به عىل السبورة

 تحدد املعلمة مع الطالبات مفاهيم الدرس، ويتم التمييز بني املفاهيم الرئيسة واملفـاهيم :ثالثا

 .الفرعية

  تعرض املعلمة عىل الطالبات الخريطة الذهنيـة عـىل الـسبورة باسـتخدام جهـاز العـرض،:رابعا

وتوضح لهن العالقات والروابط املوجودة بني املفـاهيم الرئيـسة والفرعيـة، وتنـاقش الطالبـات 

 .فيها، ثم تجيب عن أسئلة الطالبات واستفساراتهن املتعلقة بالدرس

 . تطلب املعلمة إىل الطالبات حل أنشطة الوحدة ، للتأكد من تحقق أهداف الدرس:خامسا

إىل الطالبات تصميم خريطة ذهنية للدرس كنشاط صفي، مـع  يف الختام تطلب املعلمة :سادسا

 .التأكيد عليهن بااللتزام برشوط الخريطة الذهنية

 

 

 

 

 

 

 

خطوات تنفيذ الدرس
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عزيزيت الطالبة يحتوي الصندوق املغلق عىل) 2(نشاط   

 .مجموعة من األنشطة عنها
 

 )1(نشاط صفي 

 :ة ثم أجيبي عن األسئلة التي تليهاقريئ النص قراءة جيد -1

األرض نحن البرش يف هذه اللحظة من تاريخ الوجود اإلنـساين عـىل وجـه مشكالتنا لعل أخطر "

إىل التعصب وبدأت أفعال بعضنا تتسم بالتطرف ورفض اآلخر حتى لو كان أخانا  أننا رصنا منيل

، وهي حالة قادمـة إلينـا مـن الـسياسة ال عن ذلك اآلخر البعيد واملختلفأو زميلنا فض أو جارنا

أن وليس من العقيدة وما أروع أن نتواصل مع قرآننا وأن نـداوم عـىل قـراءة آيـات التـسامح و

نطيل التأمل يف معناها وأن نجعلها ترتسب يف أعامق الوجدان ليك تتحول إىل مواقف وإىل فعـل 

 ."ة اإلنسان وللسلوك البرشي الرفيعاملنافية إلنسانيالترصفات مينع 

 للكاتب عبد العزيز مقالح للصف الثاين عرش من نص التسامح يجعل الحياة أكرث جامال

 .كلامت جمعت جمع مؤنث ساملاستخرجي من النص السابق ) أ(

 .أعريب الكلامت التي تحتها خط) ب(

 

 

 

 

 

 

 ضعي خطا تحـت الكلـامت التـي ال تنتمـي إىل جمـع املؤنـث الـسامل ، موضـحة :النشاط األول

 :السبب

  أبيات- متحدثات- أصوات- مجيدات-قارئات
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 : املراجع

 :املراجع العربية

مفـاهيم (طرائـق تـدريس العلـوم . )2009(س؛ والبلويش، سليامن محمـد  خميالـلـه، عبدأمبوسعيدي

 .دار املسرية: عامن. )وتطبيقات عملية 

دار : األردن. النظريـة والتطبيـقأصـول تـدريس اللغـة العربيـة بـني . )1999(البجة، عبدالفتاح حسن 

 .الفكر

املؤسـسة : طـرابلس. املرجع يف تدريس مهـارات اللغـة العربيـة وعلومهـا. )2010(عيل سامي الحالق، 

 .الحديثة للكتاب

 .مكتبة جرير: الرياض. خريطة العقل. )2004(بوزان، توين؛ بوزان، باري 

ة الخرائط الذهنية يف تحصيل طلبة الـصف يجأثر استخدام إسرتاتي. )2011(ح ، حنني سمري صالحوراين

رسـالة ماجـستري  (التاسع يف مادة العلوم ويف اتجاهاتهم نحو العلوم يف املدارس الحكومية يف قلقيليـة

 .جامعة النجاح، نابلس). غري منشورة

ات حديثـة يف تـدريس اللغـة اتجاهـ). 2005(؛ والـوائيل، سـعاد عبـدالكريم الدليمي، طه عيل حـسني

 عامل الكتب الحديث: عامن. ةالعربي

 ).2(مجلة آفاق تربوية ، . قواعد اللغة العربية وطرائق تدريسها). 1993(سعد الدين، باسمة 

 .دار املسرية للنرش والتوزيع :عامن. التعلم املستند إىل الدماغ). 2004(السلطي ، ناديا سميح 

ساب طـالب الـصف األول املتوسـط فاعليـة الخـرائط الذهنيـة يف اكتـ. )2014(الشمري، ثـاين حـسني 

ت عربيـة يف الرتبيـة وعلـم دراسـا. ا وتنميـة الدافعيـة العقليـة لـديهماملفاهيم الفيزيائية واسـتبقائه

 )49(النفس، 

الدراســات  فاعليــة إســرتاتيجية الخريطــة الذهنيــة يف تحــصيل مــادة. )2009(الفــوري، رقيــة عــديم 

رسـالة ماجـستري غـري ( عـامن واتجاهـاتهن نحوهـايف سـلطنة لدى طالبات الصف التاسـع االجتامعية

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن. )منشورة



57 

 الباب الرابع
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واختيار هذه اإلسرتاتيجية انطلق من ازدياد االهتامم بتدريس مهارات التفكـري العليـا باعتبارهـا 

وتعليم مهارات التفكري هـدف . أدوات متكن املتعلم من مالحقة التطورات والتغريات املتسارعة

ويرى معظـم البـاحثني أن تعلـيم مهـارات التفكـري وعملياتـه يكـون . تربوي من أهداف الرتبية

بصورة مبارشة بغض النظر عن محتوي املواد الدراسية، يف حني يـرى آخـرون أنـه ميكـن إدمـاج 

دروس التـي هذه املهارات والعمليات ضمن محتوى املـواد الدراسـية، وكجـزء مـن الخطـط والـ

وتجسد اهتامم الباحثني يف اآلونة األخرية يف التفكري فوق املعريف بالرتكيز عـىل . يعدها املعلمون 

النظرية والتطبيق، يف مجال تدريس التفكري، وقد احتلت العمليات فوق املعرفية مكانا بـارزا يف 

مـا ( التفكري فوق املعريف اإلطار الخاص بتعليم مهارات التفكري العليا، لذلك فإن تعليم مهارات 

يعني مساعدة الطـالب عـيل اإلمـساك بزمـام تفكـريهم بالرؤيـة والتأمـل، ورفـع ) وراء املعرفة 

مستوى الـوعي لـديهم إىل الحـد الـذي يـستطيعون الـتحكم فيـه وتوجيهـه مببـادرتهم الذاتيـة 

راء املعرفـة كـام أن االهـتامم مبـا و. وتعديل مـساره يف االتجـاه الـذي يـؤدي إيل بلـوغ الهـدف

وتنميتها لـدي الطـالب، سـينعكس عـيل تنميـة التفكـري لـديهم بأمنـاط مختلفـة، وهـذا بـدوره 

 .سينعكس عىل تعلم الطالب

جيات التدريس ملا وراء املعرفة، وهي تقوم عـىل اسـتغالل ي من إسرتاتKWLوتعترب إسرتاتيجية 

ًول موضـوع معـني، وأخـريا املعرفة السابقة للطالب، وطرح أسئلة بخصوص ما يعرفه الطالب ح

تسجيل ما تعلمه، فهي اسرتاتيجية تعليمية تسري وفـق خطـوات منظمـة تعتمـد عـىل اسـتدعاء 

 .معارف التلميذ السابقة وإطالق رغبته يف االستزادة من املعلومات ثم الوعي مبا تم تعلمه
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وقبل كل ذلك فقد دعا القرآن الكريم يف كثري من اآليـات إىل التفكـر وإعـامل العقـل بـالتفكري، 

لشواهد التي أوردها القرآن الكريم تدلنا عىل أهمية ورضورة إعامل العقل وكثري من القصص وا

 .وتدعونا كذلك إىل التأمل

وتكمن أهمية التفكري يف إيجاده حلوال مناسبة للمشكالت النظريـة والعمليـة التـي قـد تواجـه 

 اإلنسان يف املجتمع وتتجدد باستمرار مام يدفعه للبحث دوما عـن أسـاليب متكنـه مـن تجـاوز

ويتميز التفكري عن غـريه مـن مـن العمليـات املعرفيـة بأنـه أكرثهـا رقيـا . الصعوبات والعقبات

العفـون، وعبـد الـصاحب، (وأشدها تعقيدا وأقـدرها عـىل إنتـاج معـارف ومعلومـات جديـدة 

 ).م2012

فالتفكري عملية عقلية، من الواجب توظيفهـا واسـتخدامها، وأيـضا هـو عمليـة يوميـة تـصاحب 

وهو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الـدماغ عنـدما يتعـرض . كل دائماإلنسان بش

 ).2008الربيض، (ملثري ما عن طريق إحدى الحواس الخمس

وللتفكري أهمية كبرية يف حياة األمم فاحتفاظ األمم برثوتها املاديـة مرهـون باحتفاظهـا برثوتهـا 

. هن بالتقـدم الفكـري ولـيس املعـريف وحـدهالفكرية، وأيضا التقدم التكنولوجي والعلمي هو ر

، عبيـد، وعفانـة(والتقدم الفكري هو محصلة أعامل العقـل الـذي يـؤدي إىل اإلبـداع واالبتكـار 

2003.( 

ويعد التفكري من املواضيع الرتبوية املهمة التي يجب أن تركز عليها املؤسـسات التعليميـة فهـو 

وتنميـة العقليـات املفكـرة مـسؤولية كـل . ةيشكل هدفا أساسيا من أهداف العمليـة التعليميـ

 .مؤسسات الدولة وعىل رأسها املؤسسات التعليمية
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 التفكري، ومعالجة أنشطته لجميع أنواع التفكـري، وتقـيس جميـع أنـواع مهـارات التفكـري؛ لـيك 

 . يتحقق الهدف من التعليم كله

وس ويف أنـشطتها لـيك يزيـد تفكـري  نحن بحاجة إىل دمـج تعلـيم التفكـري يف محتـوى الـدرنإذ

الطالب ويحصلون عىل مستوى عال من الفهم فيام يتعلمونه داخل الصف، وأيضا حاجتنا كبرية 

جدا إىل التجديد يف عـرض الـدروس أي نحـن بحاجـة إىل إسـرتاتيجيات متجـددة، إسـرتاتيجيات 

 .تنمي التفكري لدى طالبنا

ن التفكري والتفكري ليس بديال عـن املعلومـات، ولكن بصورة مخترصة املعلومات ليست بديال ع

واملعضلة أن ليس هناك ما يكفي من الوقت لتعليم جميع املعلومات التي ميكن أن يكـون مـن 

ومع ذلك فإننا قد نضطر إىل تقليل الوقت الذي نقضيه يف تـدريس املعلومـات . املفيد تدريسها

هـــارات التفكـــري هاميـــان و مـــن أجـــل الرتكيـــز بـــدال مـــن ذلـــك عـــىل التعلـــيم املبـــارش مل

 )Heiman, Slomianko, 1987.(سلومينكو

 يجب أن ال نقترص يف تدريسنا عىل حـشو عقـول أبنائنـا باملعرفـة واملعلومـات وإمنـا نعلمـه لذا

كيف يفكرون، وأن ننمي لديهم مهارات التفكري، مختلف أنـواع التفكـري، ومـا أخـصه هنـا هـو 

 .التفكري الناقد

يف العامل يدعي بأنه بالفعل يعلم مهـارات التفكـري الناقـد، وأن املـربني رمبـا كل نظام تعليم إن 

ومن الصحيح أيضا أنـه فقـط بعـض مهـارات التفكـري يـتم . يعرتفون أنه ال يحدث ذلك بالفعل

وأنه من االفرتاضات الخاطئة يف التعليم أنه بـشكل طبيعـي يـتم . تدريسها وبشكل محدود جدا

 )Maclure, C.1986(ذه االفرتاضات هي عدد من املغالطات ماكلر تدريس مهارات التفكري وه
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ولقد بدأت العناية بالقراءة تتجه أوالً إىل الفهم، وزادت العناية بالقراء الصامتة وكرثت البحوث 

 الهادفة ملعرفة طبيعة العمليات العقلية التي يقوم بهـا اإلنـسان أثنـاء -ًخصوصا األجنبية-فيها، 

امعيــة، وكــرثت املطبوعــات، وتكاثفــت املــصادر القرائيــة القــراءة؛ ثــم تعقــدت الظــروف االجت

املختلفة، فدعا املربون إىل رضورة التدريب عىل جميع أنـواع القـراءة، ثـم اتجهـت األنظـار إىل 

الرسعة يف القراءة؛ وذلك حتى يتمكن الناس من االنتفـاع مبـا تخرجـه املطـابع، ومـا ينـتج عـن 

، لتمكـني "القـراءة الناقـدة"ت األنظار إىل العنايـة بــ العلوم والفنون مبختلف أنواعها، ثم اتجه

الناس من الحكم عىل ما يقرءون، واألخذ منه مبا تقبله عقولهم وتقتـضيه مـوازينهم، ومـن ثـم 

 .ًأصبحت القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري اإلبداعي

 مهارات الفهم كالتمييز ّنوع من أنواع القراءة يتطلب من القارئ امتالك بعض: والقراءة الناقدة

واملقارنة، ومهارات التحليل كاالستنتاج، ومهارات التقويم كإبداء الرأي وإصـدار األحكـام، وفـق 

ّمعايري الوضوح، والصحة، والدقة، واالرتباط، والعمق، واالتساع، واملنطق  ) تدمفلح، (ّ

ارفه مـا يتـضمنه الـنص وتعد عملية تفاعل بني القارئ والنص، يفحص فيها القارئ بخرباته، ومع

من إيحاءات، وإشارات، ورموز، ودالالت ضمن عملية تـشخيص للمقـروء، ومعالجتـه؛ للوقـوف 

عىل مزاياه، وعيوبه من خالل تحليلـه، وتفـسريه، وإدراك أهدافـه ومراميـه، ثـم نقـده يف ضـوء 

 .معايري علمية، وموضوعية، ويف ضوء خرباته الشخصية، وآراء اآلخرين

مهارات القراءة الناقدة يف تدريس الطالب له أثر كبري يف تحصيلهم، وهذا ما  لمنيواستخدام املع

 ). 2006الوائيل؛ وأبو الرز، (أثبتته نتائج دراسة 
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القراءة الناقدة وفق متغري النوع لصالح اإلنـاث، وأيـضا وجـود فـروق يف متوسـطات الـدرجات 

 ).ممتاز(وفق متغري املستوى التحصييل لصالح املستوى األعىل 

التي هدفت إىل التعرف عىل درجة مامرسـة مهـارات التفكـري النافـد ) 2007(ودراسة أبو الشعر

لدى طلبة الجامعة من خالل إسرتاتيجيات القراءة الناقدة مـن النتـائج التـي توصـلت إليهـا أن 

استخدام إسرتاتيجيات القراءة الناقدة من تحديـد وتحليـل وافـرتاض وتقيـيم لـه أثـر إيجـايب يف 

 .ير مهارات التفكري الناقد لدى الطلبةتطو

وضعف الطلبة يف القراءة الناقـدة، واقتـصارهم فقـط عـىل الفهـم الـسطحي أو الظـاهر للـنص 

القرايئ، هو ما دعاين لتطبيق إسـرتاتيجية مـن إسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة وهـي إسـرتاتيجية 

)K.W.L( 

 .من أجل تنمية مهارات هذا النوع من القراءات

 للدعوات الكثرية التي تنادي برضورة تعليم التفكري، وتنميته لدى الطالب بـصورة عامـة، نتيجة

والتفكري الناقد والقراءة الناقدة بصورة خاصة، ولن يتم ذلك بدون استخدام إسرتاتيجيات تعـني 

املعلم عىل تحقيق ذلك، وذلك ألهمية اإلسـرتاتيجيات الحديثـة يف تنميـة التفكـري بكـل أنواعـه 

ومـن . راته، وتتيح للطالب التفاعل مع مناهجه املختلفة، وعدم اقتصاره عىل تلقي املعرفةومها

 . هذه اإلسرتاتيجيات إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة

فقد تم االهتامم مبهارات التفكري األساسية كاكتساب املعرفة، وتذكرها، وأجريت دراسات أخرى 

غريها من أنواع التفكري التـي تعامـل كمهـارات تفكـري حول التفكري الناقد، والتفكري اإلبداعي، و

عليا، أو مركبة، إال أنه ظهر مفهوم جديد مـن مفـاهيم التفكـري وهـو التفكـري مـا وراء املعرفـة، 

 ).2014العتوم؛ والجراح؛ وبشارة، (والذي يعد من أرقى أنواع او مستويات التفكري



69 
 

شيفرة الكلامت، إمنا يكونوا قادرين عىل فهم ما يقرأون، ونقده، ومحاولـة تلخيـصه، واسـتخراج 

 .أفكاره

 التـي تعـد مـن اإلسـرتاتيجيات التـي K.W.Lومن إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة هي إسرتاتيجية 

 أن يتعلمـه، وأن يـربط بـني مـا تعنى بتنمية التفكري، والرتكيز عىل ما يتعلمه الطالب، وما يريد

 مـاذا Kمرحلـة : وهي إسـرتاتيجية تقـوم عـىل ثـالث مراحـل. تعلمه سابقا وما يرغب يف تعلمه

  ماذا تعلمت؟L ماذا أريد أن أعرف؟ Wأعرف؟ 

 :أن هذه الحروف الثالثة تدل عىل مراحل التعلم األساسية الثالث

K : ماذا أعرف عن املوضوع، وترمز لكلمة)Know) (عرفة السابقةامل .( 

W : ماذا أريد أن أعرف عن املوضوع، وترمز لكلمة)Want) (املعرفة املقصودة.( 

L :  ماذا تعلمت بالفعل عن املوضوع ، وترمز لكلمة)Learned) (املعرفة املكتسبة.( 

 .التدريــيس أهميتــه مــن أهميــة القــراءة واالســتيعاب القــرايئ نفــسه) KWL(منــوذج ويأخــذ 

 .ًذ من القراءة عامالً أساسيا يف الفهـم الـدرايس سـواء داخـل الـصف أم خارجـهإن أي تعلم يتخ

ُأن املعرفة السابقة هي ركن رئيس يف االستيعاب القرايئ الذي يعرف عىل أنـه  َّ توصـل القـارئ : "ُ

ومـات واملفـاهيم علًإىل املعنى من خالل إعادة تنظـيم املعرفـة التـي اكتـسبها سـابقا لـتالئم امل

 ..)http://www.manhal.net/articles (".الجديدة

ونظرا للعالقة بني القراءة الناقدة والتفكري الناقد؛ واألثر الكبري يف تنمية مهارات التفكـري الناقـد 

ــا  ــرتاتيجية م ــة إس ــة فاعلي ــات الرتبوي ــت الدراس ــدة أثبت ــراءة الناق ــارات الق ــة مه ــىل تنمي  ع

 



71 
 

أكلف كل طالبة-

بكتابة رسالة إىل 

صديقتها تحدثها 

عن املهنة التي 

تريدها يف 

مبينة  املستقبل،

لها أسباب 

اختيارها لتلك 

املهنة، مدعمة 

رأيها باألدلة 

 .والحجج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واألخالق ، وأطلب إليهن 

كتابة العمود األول من 

ماذا (الجدول والذي يتعلق 

يف مدة زمنية  )تعرف؟

وبعد ذلك . محددة

مناقشتهن وذلك بأن أقول 

بصوت واضح بعض األسئلة 

التي أفكر فيها مثل محاولة 

متييز نوع النص، ومحاولة 

معرفة هدف الكاتب من 

والهدف الذي نسعى النص، 

لتحقيقه، والتنبؤ باألفكار 

التي يتضمنها النص، وأطلب 

إليهن محاولة تقليدي كل 

 .زميلتني مع بعضهام

أطلب إىل الطالبات أن -

ينتقلن إىل العمود الثاين من 

جدول اإلسرتاتيجية وأن 

يسجلن كل ما يردن معرفته 

عن موضوع رسالة األب إىل 

ابنه التي يتضمن موضوعها 

مة العمل والعلم واألخالققي

. ومناقشة ذلك عىل السبورة

وأتوقع من الطالبات كتابة 

األسئلة التي يردن اإلجابة 

 .عنها

أطلب إليهن قراءة الدرس -

قراءة عميقة، وأثناء ذلك 

 أقوم بتشجيعهن عىل 

 

 

 

 . يف النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متيز بني الفكرة الرئيسة واألفكار -3

 .الثانوية

 

 تتعرف خصائص الرسالة-4

 

 .تلخص سامت األسلوب األديب-5

 

 

تحدد مواضع التعبريات والصور -6

 .الجاملية

 

تفرق بني األدلة الداعمة آلراء -7

 .الكاتب ومعلوماته، وغري الداعمة

 

تلخص النص املقروء تلخيصا دقيقا-8

ته اإلمالئية، والنحوية،من حيث صح

 .والتعبريية

 

 

 دقيقتان-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمسة عرش دقيقة-

ماذا تريد أن 

 تتعلم؟

(W) 

 

 

 

 

 

 

مرحلة املراقبة

)أثناء القراءة(
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كتابته عىل السبورة، ومناقشة

ذلك، وذلك بعد أن تتناقش 

كل مجموعة مع بعضها 

 .البعض فيام كتنب

 

إىل الطالبات كتابة ماأطلب -  

تعلمنه يف الجدول الثالث من

ومن ثم . جدول اإلسرتاتيجية

مناقشة ما كتبنه يف شكل 

مجموعات وتسجيله عىل 

السبورة ومقارنة ما تعلمنه 

فعال مبا كن يرغنب يف تعلمه، 

وأطلب إليهن ما استفدنه من

 .تعلم املوضوع

إبداء الرأي فيام اشتمل -1

.أفكارعليه النص من آراء و

تقويم موضوعية الكاتب -2

 .يف النص املقروء

تقويم مدى توفيق الكاتب-3

يف اختيار املفردات والرتاكيب

 .اللغوية

تقويم افكار املوضوع من -4

حيث تسلسلها واستيفائها 

 .املعلومات الرضورية

تقويم مدى صحة عنوان -5

 .النص املقروء ومالءمته

 

 

تكتب أهم األفكار التي تؤيدها -9

 .والتي ال توافقها يف النص املقروء

 

 

 

 

 

تعرب عن مدى مالءمة العنوان -10

 .ملضمون النص املقروء

 

 دقيقتان-

 

 

 

 

 

 

 

 عرش دقائق

 

 ماذا تعلمت

(L) 

 

 

 

 

 

 

مرحلة التقويم 

ما بعد (

 )القراءة
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 الباب الخامس

إسرتاتيجية التخيل املوجه



79 
 

 :ّولتدريس هذه الدروس بطريقة التخيل املوجه مربرات عدة من بينها

ّيـل املوجـه يف التـدريس، كدراسـة صيات بعض الدراسـات بـرضورة اعـتامد إسـرتاتيجية التختو-

 ).2012الجدبة،(

 .ضعف اهتامم املناهج بتنمية خيال الطالب، وتنمية مهارات التفكري التأميل لديهم-

ــي أعــدتها وزارة - ــه الدراســة الت ــا أثبتت ــه الطــالب وهــذا م ــاين من ــذي يع ــرايئ ال ــضعف الق ال

 ).2005(الرتبية

 . تتبنى هذه االسرتاتيجية يف فرع القراءة– حسب علم الباحثة –فر دراسة اعدم تو-

 :التفكري التأميل مربرات عدة من بينها أنه يعد  كذلك الختيار مهارات

 .حل للمشكالت أحد أرقى مهارات التفكري التي لها مهمة البحث عن -

الب يف خياله الجـزء األميـن مـن الـدماغ  أنسب أداة للتوصل للحل هي الخيال، ويستخدم الط-

ة لتنمية مهارات يبطريقة غري واعية فينتج عمال إبداعيا ؛ لذلك اختارت الباحثة هذه اإلسرتاتيج

از متتـ) 14-6(ه املرحلـة العمريـة التفكري التأميل عند طالبات الصف الثامن األسايس؛ كـون هـذ

 .، وتفجري الطاقات الكامنةبخيال زاخر، والبد أن نستغله يف توليد اإلبداعات

ملـدة أسـبوعني يف الفـرتة مـن ) 10-5(لذلك قامت الباحثة بتطبيقها يف مدرسة عائـشة الراسـبية

م بواقع مثان حصص تدريسية، وقد سبق تنفيذ اإلسرتاتيجية اختبـار قـبيل 21/4/2015 إىل 16/4

النتــائج لــصالح للمجمــوعتني التجريبيــة والــضابطة، واختبــار بعــدي بعــد التطبيــق، و جــاءت 

 :املجموعة التجريبية، وقد الحظت الباحثة أثناء التطبيق املالحظات اآلتية عىل الطالبات
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وتتميـز عنهـا بأنهـا . والقراءة أحد الفنون األساسية للغة إىل جانب الكتابة واالستامع والتحـدث

 املـواد تالزم اإلنسان يف املراحل التعليمية املختلفة وما بعـدها، وهـي تـساعده عـىل النجـاح يف

 ).178:2010ّالحالق، (العلمية املختلفة

ولعل أعظم شاهد عىل قدر القراءة وفضلها، ذكرها يف القرآن الكريم يف أكرث مـن موضـع، فقـال 

  ).5-3العلق " (علم اإلنسان ما مل يعلم. الذي علم بالقلم. وربك األكرم  اقرأ:" عز من قائل

لوجي واالنفجار املعريف، فهي وسيلة لتوسيع املدارك وللقراءة أهمية بالغة يف ظل التطور التكنو

، وتــساعد عــىل تنميــة الفكــر، وتكــوين االتجاهــات وامليــول نحــو )65:2011عيــد،( والقــدرات

كام أنها تسمو بخيال القارئ وتهيـئ لـه الفـرص الكافيـة ليتمثـل  )108:2011إسامعيل،(األشياء

والقراءة توسع ثقافـة الفـرد ومتـده ) 183:2010ّالحالق، (الحياة التي يرجو أن يعيشها يف الواقع

 .باملعلومات واآلراء والخربات التي تعينه عىل حل املشكالت التي تصادفه يف حياته

لقد تطور مفهوم القراءة من االدراك البرصي للرموز إىل إدراك الرموز املكتوبة بـرصيا، وتعرفهـا 

تفاعل معها أو االستجابة ملا متليه هذه الرموز والنطق بها، واستيعابها، وترجمتها إىل أفكار، ثم ال

، وتعـرف عـىل  ) 86:2011 الـسفاسفة، ( الحياتيـة وتطبيق ما جاء فيها، واستخدامه يف املواقف

أنها عملية عقلية بنائية نشطة يقوم بهـا القـارئ يف أثنـاء تفاعلـه مـع املوضـوع املقـروء، بغيـة 

، ومـن التعريفـات )25:2011مكـاوي؛ والبـاري، ؛ والـلـهجاب (تحقيق هدف ما، أو إشباع رغبة

يتضح أن القراءة نشاط ينبغي أن يحتوي عىل كل أمناط التفكري والتقـويم والحكـم، والتحليـل، 

 .والتعليل، وحل املشكالت
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وهذا يؤكد عىل رضورة استخدام إسرتاتيجيات تسهم يف تنمية مهارات التفكـري التـأميل وتـرتبط 

فا مـن خرباتـه إىل مـا يقـرأ، به، وتهدف إىل تكوين قارئا منتجا قادرا عىل حـل مـشكالته ، مـضي

 .محاوال الربط بينهام

وتعــد إســرتاتيجية التخيــل املوجــه إحــدى اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة التــي تركــز عــىل حــل 

تـصور : املشكالت وتتناسب والتفكري التأميل، فهناك عالقة وثيقة بني التخيـل والتأمـل، فالتخيـل

 بهـا حواسـه فعـال، وتخيـل يرتكـز إىل تأمـل قائم عىل إحضار صور عقلية لخربات حسية تـأثرت

ومحاولة استكشاف مجهول يف زمن سيأيت ليحـدد عـىل ضـوئه مـا يتـوخى مـن أهـداف، ويعـد 

التخيل جزءا من الوظائف العقلية التي تساعد الفكر عىل مواجهة املشكالت التي تعرتض الفـرد 

يف الغرض من النـشاط ولـيس ولعل أدق فرق بينهام ميكن تبنيه يكمن . فيجد لها حلوال مناسبة

 فالنشاط العقيل واحد يف حالتي التفكري والتخيل، ومن ذلك نستنتج أن التفكري ؛يف النشاط ذاته

التأميل شعوري عقيل غريض يف مراميه، منطقي يف خطواته، يعتمد عىل التصور والتخيـل لـذلك 

 ).8: 2005إبراهيم،(تعد اسرتاتيجية التخيل املوجه أفضل الطرق لتنمية التفكري التأميل

أنهـا صـياغة " ّإسـرتاتيجية التخيـل املوجـه عـىل ) 32:2009(وقد عرف أمبوسعيدي، والبلـويش 

سيناريو تخييل ينقل املتعلمني يف رحلة تخيلية ويحثهم عـىل بنـاء صـور ذهنيـة ملـا يـسمعونه، 

عىل التكامل بـني ويتم توجيه املتعلمني لبناء صور غنية باأللوان، متنوعة األحجام، ويتم العمل 

الحواس الخمس، فيتم دمج الرائحة واملذاق واإلحساس بالحرارة وامللمس والصوت داخل الصور 

 ".الذهنية التي يتم بناؤها

وإسرتاتيجية التخيل املوجه وسيلة فاعلة لجلب أفكار الطالب اإلبداعية، كـام أنهـا متكـنهم مـن 

 خــاطر، وهــي فرصــة مفيــدة لكتابــةاستكــشاف مــشاعرهم وأفكــارهم يف بيئــة خاليــة مــن امل
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 .زيادة القدرة عىل التفكري يف كثري من الظواهر .3

 .متعة حقيقة للمتعلمني يتم تطبيقها من فرتة إىل أخرى لتضفي نوع من التغيري عىل املادة .4

 .تنمية قدرات ما وراء املعرفة يف التفكري .5

 .ء الذهن وتبدد األفكارمترين املتعلمني عىل صفا .6

 .إثراء الصور الذهنية للمتعلمني، والتي تعترب أساسا لعملية توليد األفكار .7

 .تفعيل املنحى التكاميل يف التدريس، بتوظيف الخيال يف أي مادة .8

 .الكشف عن التنوع الصوري ملختلف املتعلمني بهدف مراعاة الفروق الفردية .9

 والطـرق والقلـم الورقـة اختبـارات تكتـشفها ال املتعلمـني لـدى كامنة قدرات عن الكشف .10

 .التقليدية

 ).164: 2011كاظم،(تنمية الذكاءات املتعددة، كالذكاء اللغوي والبرصي واملكاين. 11

إتقـان املـادة الدراسـية، : وأي درس يوظف التخيل يتوجه نحو هدفني تعليميني عىل األقل هـام

ة التخيل املوجه مير بخطوات ي وتنفيذ إسرتاتيج،)165: 2011كاظم،. (مهمةوإتقان مهارة تفكري 

 :عدة، وهي

 :يقوم املعلم بإعداده، ويراعي فيه الرشوط اآلتية: إعداد سيناريو التخيل: أوال

 .الجمل قصرية وغري مركبة بشكل متكن املتعلم من تكوين صور ذهنية . أ

 .الكلامت بسيطة، وغري مركبة ومناسبة ملستوى الفئة املستهدفة . ب
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 الحركـة الزائـدة أثنـاء اإللقـاء حتـى ال يتـشتت ذهـن الوقوف يف مقدمـة الفـصل وتجنـب . ج

 .املتعلم، ومينع تكون الصور الذهنية لديهم

 .إعطاء كل وقفة حقها . ح

 .تجاهل الضحكات البسيطة الصادرة من املتعلمني يف أول مرة تنفذ فيها اإلسرتاتيجية . خ

 .من جاء متأخر يقف يف الخارج . د

 ).546: 2009نوري، .(استمتع مع طالبك أثناء التخيل . ذ

 :األسئلة التابعة: رابعا

طلب بعد تنفيذ النشاط الرئيس يقوم املعلم بطرح عدد من األسئلة عىل املتعلمني، وي

 :ية التي بنوها أثناء نشاط التخيل، حيث تتبع التعليامت اآلتيةإليهم الحديث عن الصور الذهن

 .إعطاؤهم وقتا للحديث عام تخيلوه . أ

 .الرتحيب بكل التخيالت واإلجابات . ب

 .االبتعاد عن األسئلة التي تركز عىل التذكر . ت

 .كتابة أو رسم الرحلة التخيلية . ث

 ).165 :2011كاظم،(طرح أسئلة تتعلق بجميع الحواس . ج
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 : درس تطبيقي

ِأريد للشباب ( ُ( 

 

شباب حرا يف غري فوىض، شجاعا يف غري تهور، طموحا يف غري اندفاع، مـستقال يف أريد أن يكون ال

غري انعزال، قادرا عىل ضبط نفـسه والـسيطرة عليهـا، وتنظيمهـا يف غـري تزمـت، فـاهام نفـسه، 

محرتما يف غري غرور، اجتامعيا دون أن يفقد شخصيته فـيمن حولـه، شـاعرا بالطأمنينـة والرضـا، 

هذبا مؤدبا يف غري ضعف، متواضعا يف غري خضوع، حـساسا يف غـري تقـزز، دون خمول أو ركود، م

سعيدا مرحا يف غري تفاهة، كرميا دون إرساف أو تبذير، حذرا يف غري تردد، متسامحا يف غري جنب، 

 .متحمسا يف غري تحيز، متدينا يف غري تعصب، وطنيا غري ضيق األفق

قوقهم، وأن يتمسكوا بحقوقهم دون أن يهملوا أريد منهم أن يؤدوا واجباتهم دون أن ينسوا ح 

واجباتهم، وأن يكونوا بارين بأرسهم، مخلصني لدينهم ولقائد بلدهم ووطنهم الذي يعيشون يف 

 .كنفه، ذوي عقول مبدعة، وأيد قادرة بناءة وقلوب واعية، وألسن معربة فصيحة

 منهم، وأن يكونـوا عنـد حـسن أريد منهم أن يشعروا باملسؤولية الكبرية التي يتوقعها املجتمع 

الظن بهم، وأن ال يركنوا إىل الدعة، أو السلبية واالنعزالية، وأن يشاركوا املجتمع الـدويل قـضاياه 

 ذلـك خـصوصيات مجـتمعهم، وعـاداتهم الكربى، وثقافتـه الكونيـة الواسـعة، دون أن ينـسيهم

 .وموروثاتهم الحضارية

 أنفسهم بـالقراءة و االطـالع، وأن يحـسنوا أريد منهم أن ينموا معارفهم، وأن يثقفوا 

 اختيار ما يقرأون، وأن يعيشوا عيشة عاملية؛ إذ إن الحواجز بني الشعوب قد تالشـت، 

 



91 
 

 

 

 )1(سيناريو التخيل رقم 

 2: يحقق الهدف رقم 10 :زمن النشاط: نشاط تحضريي

 

تغـريت اآلن إىل اللـون ... تخـييل أمامـك دائـرة حمـراء ... أغميض عينيـك ... خذي نفسا عميقا 

... اآلن إىل مـستطيل ... تخـييل الـشكل اآلن تحـول إىل مربـع ... إىل اللـون األخـرض ... الربتقايل 

 ...افتحي عينيك اآلن... لقد رجعت من رحلة مثرية ... انظري إىل نفسك اآلن 

 :عة أسئلة تاب

 هل رأيت الدائرة؟

 هل كانت كبرية أم صغرية؟ 

 هل رأيت كل األلوان؟

 إىل أي شكل تحولت؟

 

 :سيناريو التخيل األسايس

... تنفـيس بعمـق ...دعي عضالت جـسمك تـسرتخي وأنـت تتنفـسني ... أغميض عينيك 

... لـزفريأخرجي كل ما بداخلك مع ا... زفري ... شهيق ... زفري ... شهيق ... زفري ... شهيق 

يف مكـان ... ستقضني حصة سـعيدة ... أنت اآلن مع معلمتك... اشعري بالسالم واألمان 

... وتـصغرين.... إنـك تـصغرين ... تخييل نفسك قطرة حـرب... يف أريد للشباب... جميل 

 إىل أيـن سـتذهب... تـساءلت ... اتجهي إىل قمته الـضيقة ... ادخيل إىل تجويف القلم 

ــق ا ــذه الطري ــا يب ه ــيض حنان ــادئ يف ــوت ه ــك ص ــضيقة؟ أجاب ــورق  إىل... ل ــامل ال  ع
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الفعاليات

 

 

 

 

 

 

 ملركزية النص؟ما الفكرة ا .1

تخريي صفة سلبية من صفات الشباب املذكورة يف النص، ثم تأميل املشكلة وضعي لها حلوال  .2

 .باستخدام خطوات أسلوب حل املشكالت

 .الصورة اآلتية توضح ظاهرة استغالل الشباب ملفهوم الحرية، تحديث عنها، وفرسي انتشارها .3

 

 

 

 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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................................................................................................................................... 
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األول  أثر استخدام إسرتاتيجية التعليم التخييل املوجـه يف تحـصيل طـالب الـصف). 2011(كاظم، باسم

 .181 ، ص)11-10(47مجلة الفتح، . يف مادة الجغرافيا العامة املتوسط

: عـامن الضعف القرايئ يف الحلقة األوىل مـن التعلـيم األسـايس بـسلطنة). 2005(وزارة الرتبية والتعليم

 .مظاهره، أسبابه، مقرتحات عالجه

 

 :املراجع األجنبية/ ثانيا

 

Rose,Victoria & Sweda, Jennifer(1997). The effects of guided imagery on low 

Achieving children's Motivation in Journal writing, Masters Field project: 

University of Virginia. 
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اإلسرتاتيجية نفسها كأداة تقويم يف نهاية الـدرس ملعرفـة مـدى تقـدم الطـالب يف فهـم القـضية 

ات الطـالب الـسابقة واملعلومـات الجديـدة، املطروحة ومعرفة مدى التكامل بـني معرفـة وخـرب

 .وذلك بإن يطلب من املتعلم إعداد خريطة عن موضوع الدرس

 

 :إسرتاتيجية خريطة املفاهيم

تتأسس هذه اإلسرتاتيجية عىل مبدأ التنظيم العقيل البرصي للمعلومات فيـستخدم فيهـا الـذكاء 

ل وبـلتدريس استجابة ملا دعـا إليـه أوزاللفظي والبرصي يف إدراك املحتوى ويأيت استخدامها يف ا

حول أن يكون التعلم ذا معنى األمر الذي يقتيض اندماج املعلومات الجديـدة بـالبني املعرفيـة 

للمتعلم اندماجا حقيقيا فيعاد بعد ذلك تشكيل البنية املعرفية لدى املـتعلم مـن جديـد وهـذا 

 املعرفيـة الـسابقة لـدى املـتعلم يعني أن استخدام خرائط املفاهيم يعني كشف تنظـيم البنيـة

وتصحيحها لتتوافق واملفاهيم الجديدة التي يراد تعلمها فينتج عن ذلك تـشكيل جديـد للبنيـة 

املعرفيــة عــن طريــق إعــادة تنظيمهــا وتأهيلهــا لتلقــي املفــاهيم الجديــدة وربطهــا باملفــاهيم 

 )2010عطية،(السابقة

 

 :ماهية خرائط املفاهيم

م يف املجال الرتبوي كاسرتاتيجية تعليمية من قبل نوفاك وجوين منـذ استخدمت خرائط املفاهي

أو خـرائط املفـاهيم وهـي عبـارة عـن أشـكال ) منظومة املفاهيم ( أوائل الستينات تحت اسم

تخطيطية تربط املفاهيم ببعضها الـبعض عـن طريـق خطـوط أو أسـهم يكتـب عليهـا كلـامت 

 ر وآختسمى كلامت الربط لتوضيح العالقة بني مفهوم
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 :تعريف املفهوم لغة واصطالحا

 :واملفـاهيم. فهـم املثـال : أخذ املفهوم لغة من الفهم وهو حسن تـصور املعنـى ، ويقـال : لغة

 )236،2008بورشيخ،( مفردها مفهوم معج

تعبري موجز ملجموعة من الحقائق أو األفكار املتقاربة التي ميكن تجزئتها إىل أجـزاء ال : اصطالحا

 ).236،2008بورشيخ،(متناهية أو جمع أجزائها املتفرقة يف لفظ أو تعبري عام وشامل

ذي ميكن من خالله التمييز بـني بأنه فكرة أو متثيل للعنرص املشرتك الGood(1973)وعرفه جود

 .املجموعات أو األصناف املختلفة 

 

 :األساس الفلسفي الذي تقوم عليه خريطة املفاهيم

ــة التــي تــرى  ــة اىل النظريــة املعرفي ــة املخططــات املفاهيمي أن أســاس تطــوير " تــستند نظري

التي تعـد موجهـا اسرتاتيجية طريقة تعلم املفهوم يعتمد عىل نظرية أوزوبل للتعلم ذي املعنى 

ومرشدا للكثري من ابحاث تدريس املفـاهيم إذ أنهـا تفـرتض بـشكل أسـايس أن معرفـة املـتعلم 

السابقة هي العامل الرئييس يف بناء وتنظـيم املعرفـة الالحقـة يف بنيتـه املعرفيـة وهـذه البنيـة 

ــضايا  ــاهيم والق ــائق واملف ــن الحق ــة م ــة منظم ــضمن مجموع ــار يت ــن إط ــارة ع ــة عب املعرفي

 ).2005قطامي؛الروسان،(لنظرياتوا

 

 :مكونات خرائط املفاهيم

 ):2010عطية،(ميكن تحديد مكونات الخريطة املفاهيمية باآليت

 هو نتاج عقيل أو تصور ذهني يتكون لدى الفرد من خالل تجميع : املفهوم العام الرئيس

 .الصفات املشرتكة بني األشياء ميتاز بالشمول، والسعة، وقلة التخصيص
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 :خصائص خرائط املفهوم

ـــدة خـــصا ـــوم بع ـــز خـــرائط املفه ـــواع املخططـــات تتمي ـــن أن ـــا م ـــن غريه ـــا ع ئص متيزه

 ): (www.sites.google.comاألخرى

 

 تتميز خرائط املفهوم بسمة الهرمية ، وتعني الهرمية أن املفاهيم : أنها هرمية ومنظمة

األكرث شموال تأيت يف قمة الخريطة وتعلو عىل املفاهيم والقضايا األقـل شـموال واألكـرث 

ية يف ضوء العالقات التي يالحظها معد الخريطـة بـني وترتسم صورة الهرم. خصوصية 

ويتـيح البنـاء الهرمـي للخريطـة إمكانيـة انـدماجها مـع  .املفاهيم املستهدفة بالتعلم

خرائط مفهومية أخرى إلعطاء خريطة أوسع وأكرب تـربز الـصورة الـشمولية التكامليـة 

 .ملوضوع معني

 

  هيم واألفكـار والقـضايا املــذكورة يف فهنــاك تـرابط بـني املفــا: ّأنهـا مرتابطـة ومفـرسة

الخريطة وهذا الرتابط يكون عرب الوصـالت الخطيـة واألسـهم التـي تـصاحبها عبـارات 

 .تفرس هذه العالقات

 

 حيث أن املفاهيم واألفكار والقضايا واألمثلـة املـذكورة ضـمن الخريطـة : أنها تكاملية

 .به املختلفةتعمل لتتكامل يف رشح موضوع محدد وبيان محتوياته وجوان
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 :استخدامات خرائط املفاهيم يف العملية التعليمية

عبـارة عـن رسـومات تخطيطيـة تـشري إىل العالقـات بـني إن خرائط املفاهيم يف معناها الواسع 

ميكن استخدامها كـأدوات منهجيـة وتعليميـة باإلضـافة إىل اسـتخدامها كأسـاليب املفاهيم التي 

 حديـدا فإنهـا تعـد مبثابـة رســومللتقـويم أمـا إذا نظرنـا إىل خـرائط املفـاهيم عـىل نحــو أكـرث ت

ي املتضمن يف مجـال معـريف مـا أو يف جـزء ة هرمية تحاول أن تعكس التنظيم املفاهيمطييتخط

مبعنى آخر فإن خرائط املفاهيم تستمد وجودها من البنية املفاهيميـة . من ذلك املجال املعريف

 ).2006الطنطاوي، الرشبيني؛(ملجال ما

 املناهج استخدام خرائط املفاهيم يف مجال تخطيط 

 

ربنامج تربوي كامل وخريطة املفاهيم ميكن اشتقاق خرائط املفاهيم لدرس مفرد أو ملقرر أو ل -

التي تشتمل عىل مجموعة كبرية مـن املفـاهيم ذات العالقـات تـصبح املكـون املعـريف للمـنهج 

ويصبح املنهج عبارة عن سالسل مرتتبة عىل نواتج التعلم املقصود وهذه النواتج ميكن أن تكون 

 .ذات طبيعة وجدانية أو معرفية أو نفسحركية

املفاهيم تعد مفيدة يف تركيز انتباه مصمم املنهج عىل تدريس املفـاهيم وعـىل  كام أن خرائط -

 .تخطيط األنشطة املنهجية التي تعمل كأداة لتعلم املفهوم

 

 استخدام خرائط املفاهيم كأدوات تعليمية 

ميكن استخدامها لتوضيح العالقات الهرمية بني املفاهيم املتضمنة يف موضوع واحد أو  -

 . أو مقرريف وحدة دراسية
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 أي ميكن متثيل املعرفة املتوافرة لـدى الطلبـة عـن طريـق تقـسيم :خريطة الفقاقيع املعرفية -2

وقد تـم تـصميمه عـىل أشـكال فقاعـة كبـرية  .، النتيجةناته املوقف، الحدثنص قرايئ عىل مكو

ممثلة أهم معلم ثم تنطلق إىل فقاعات أخرى أصغر وهي تصل يف مجموع املعرفة إىل النتيجـة 

 وملن؟ ،املمثلة باإلجابة عن سؤال ملاذا

د ية كـام متتـة متتد منهـا فـروع مـستومتثل خرائط تتضمن نقطة محوري:  الخريطة العنكبوتية-3

 معرفية مناسـبة ألنهـا متثـل وتعترب الخرائط العنكبوتية مخططات. أرجل العنكبوت من جسمه

 ما ميكنه ادراكه بالحواس ومعرفة صفاته وخصائصه مع وضوح املعلومات املستندة وصف يشء

 .إليه

 الشكل الهرمي -4

 الخرائط املتسلسلة -5

  الخريطة املجمعة حول الوسط-6

 

 :ريس بالخرائط املفاهيميةخطوات التد

 ):2010عطية،(أشار نوفاك وجوين إىل أن التدريس بالخريطة املفاهيمية يقتيض

 أن يبدأ املدرس بتحديـد املفهـوم الـرئيس األكـرث شـمولية األقـل تخصيـصا واملفـاهيم األقـل -1

 شمولية األكرث تخصيصا يف املوضـوع املـراد دراسـته وهـذا يتطلـب أن يكـون املـدرس قـد درس

 .املوضوع وأحاط به من جميع أبعاده وتعرف عنارصه الرئيسية والفرعية

 ن يحدد املدرس األهمية النسبية لكل مفهوم أو عنرص والعالقات التي تربط بني املفاهيم أو -2

 .العنارص
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 )2000(الربواين

 إىل معرفة أثر استخدام اسرتاتيجيتني يف خـرائط املفـاهيم عـىل تحـصيل طـالب هدفت الدراسة

طالبـة ) 84(اإلعدادية يف الرياضيات، وقام الباحث بإجراء تجربته عىل عينة مكونة مـن  املرحلة

م خــرائط اوتــم تقــسيم العينــة إىل مجمــوعتني تجــريبيتني تــم التــدريس يف إحــداهام باســتخد

 باستخدام خريطة املفـاهيم املربمجـة ، ومجموعـة ضـابطة التـدريس املفاهيم العلمة واألخرى

وقام الباحث بإعداد اختبار تحصييل، واستعان الباحث بأسـلوب تحليـل  .فيها بالطريقة العادية

التباين األحادي واستخدام اختبار شيفيه للكشف عن الفروق، وقد أسفرت نتائج الدراسـة عـن 

 متوسـطات درجـات الطـالب الـذين اسـتخدموا خـرائط وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـني

 .املفاهيم املربمجة ومتوسطات درجات نظرائهم الذين درسوا بالطريقة املعتادة

 

 )2004(الهنايئ

هدفت هذه الدراسة إىل تقيص فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس وحـدة الفقـه عـىل 

ة اإلسالمية، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن تحصيل طالب الصف الثاين اإلعدادي يف مادة الرتبي

وقد أعد الباحـث اختبـارا تحـصيليا  .طالب تم تقسيمهم إىل مجموعتني تجريبية وضابطة) 60(

واظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق ذات داللـة ) ت(وحلل البيانات إحصائيا باستخدام اختبار

 . إحصائية لصالح املجموعة التجريبية
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 كتابة الهمزة املتوسطة عىل الياء: درس تطبيقي

 

 النـــــص

ملهـا، العمل رشيعة الحياة وكوكبها، إنه قانون الوجود والبقاء، به تتنـافس الكائنـات الحيـة بأك

واإلنسان هذا الكائن املميز عن سائر املخلوقات بعقله الخـالق . ًإىل أجلها قدرا من أصغرها شأنًا

ًومواهبه الراقية حري به أن يكون أكرث حبا بالثقة واملحبة، فهو  ًللعمل عىل أن يكون عمله مليئا ّ

املجتمـع، و عضو يف مجتمع برشي له وظيفته، فإن تعطل هذا العـضو عـن أداء واجبـه تـصدع 

فالعمل الجيد يبدد الظلامت، والبطالة تعتـرب حمـال  بديهي أن العمل والبطالة شيئان متنافران؛

 .ثقيال عىل الوطن

 املناقشة والتحليل

 .استخرج الكلامت التي رسمت فيها الهمزة متوسطة عىل الياء: عزيزي النبيه

 .اضبط حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها

 .ها بهذه الصورة بني سبب كتابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا قم بالتعاون مع زمالئك برسم خريطة مفاهيم ملوضوع مخطط أنت عبقري و: أبدع
 الدرس
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 األنشطة التطبيقية

 :النشاط األول

 .أيها املبدع اذكر أربع كلامت ترسم الهمزة املتوسطة عىل الياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النشاط الثاين

همزة متوسطة اآلتية وارصد الكلامت التي بها ) املعلم والجرة(شاهد القصة: أيها املشاهد الجيد

 .عىل الياء موضحا السبب

 

 :النشاط الثالث

 :ابحث عن الخطأ وصوبه فيام ييل: عزيزي الفطن

ــدقاء ــن أص ــون م ــد يك ــه ِق ــساِن، ومعارف ــن إذا  ِاإلن  م
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َسأل عن يشء تجىل باإلجابة، أو تعمد ِ َإخفاء الحقيقة، فقد أصبح ُ ِ  ِمن مظاهر هذا الزمـان كـرثة َ

ِالألام وقلة الكرام، ِ َ ولكن هناك صاحبا واحدا ال يتخىل عنك إذا وثقت صلتك به، وال يبخُل عليك ِ َّ َ ً ً

ُبيشء مام يخبؤه يف أحشائه ويف ثناياه، ذلك الصاحب ِ ُالثقة الصادق ٍ  .ُالكتاب هو ُ

 

 :النشاط الرابع

  : أكمل الجمل التالية بكلمة تسمعها من املعلم

  .االمتحان سهلة .……… كانت) أ 

  .الغش………… يتصف به ما ………… ) ب 

 . كل أسباب السعادة ألوالدهام.. ………الوالدان ) ج
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 متثل قاعدة الدرس
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 )2005(الجابري

دفت هذه الدراسة إىل تقيص فاعليـة اسـتخدام خـرائط املفـاهيم يف التقـويم التكـويني عـىل ه

طالبـة ) 59(تحصيل املفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف العارش وتكونت عينة الدراسة مـن

موزعــة عــىل مجمــوعتني، وقــد أعــدت الباحثــة اختبــار تحــصيليا وعالجــت البيانــات إحــصائيا 

وقد أظهرت النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح  .للعينتني) ت(باستخدام اختبار 

املجموعة التجريبية يف مستوى الفهم والتطبيق، وعدم وجود فرق بـني املجمـوعتني يف مـستوى 

 .التذكر

 

 )2007(الشامخي

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس البالغة عىل تحصيل طالبات 

طالبـة تـم تقـسيمها إىل مجمـوعتني ) 126(الحادي عرش، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن الصف 

تجريبية وضابطة، وقد نظمت الباحثة مفاهيم دروس البالغة يف شكل خرائط مفاهيم وأعـدت 

، وقد أشارت الدراسة إىل وجـود )ت(اختبارا تحصيليا وحللت البيانات إحصائيا باستخدام اختبار

ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية يف مستوى التذكر، وعـدم فروق بني املجموعتني 

 .وجود فروق بني املجموعتني يف مستويي الفهم والتطبيق
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أن يدرب الطلبة عىل رسم الخـرائط املفاهيميـة للتعبـري بهـا عـام تـم فهمـه واسـتيعابه مـن -3

 .املوضوع

 تعرض املفاهيم حسب درجة عموميتها فتكون املفاهيم األكرث عموميـة يف املقدمـة تليهـا أن-4

األقل فاألقل حتى تنتهي بأقلها عمومية وأكرثها تخصيصا مع مراعاة وضع املفاهيم املتكافئة يف 

 .األهمية عىل مستوى أفقي واحد يف حالة الشكل الهرمي للخريطة املفاهيمية

 

خدام خرائط املفاهيم يف العملية التعليميـة النتـائج التـي توصـلت إليهـا ومام يؤكد أهمية است

 :الدراسات التي أثبتت فاعليتها يف املواد الدراسية املختلفة نذكر منها ما ييل

 

 )2002( العرميي

هدفت هذه الدراسة إىل تقيص فاعلية اسـتخدام خـرائط املفـاهيم يف تحـصيل طالبـات الـصف 

وتكونـت  .واحتفـاظهن بهـا" تصنيف الكائنات الحيـة" املتعلقة بوحدة األول الثانوي للمفاهيم

مـع لج، و) وضـابطةتجريبيـة(طالبـة وتـم تقـسيمهن إىل مجمـوعتني) 136(عينة الدراسـة مـن 

ومتت املعالجة االحصائية للبيانـات باسـتخدام معامـل .  تحصيلياالبيانات أعدت الباحثة اختبارا

للعينتني وقد أظهرت نتائج االختبار البعـدي وجـود ) ت(تباراخوكرونباخ لثبات فقرات االختبار 

لـصالح املجموعـة التجريبيـة مـام يـيش إىل  فروق دالة إحصائيا بـني متوسـط أداء املجمـوعتني

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف تحصيل طالبات الـصف األول الثـانوي للمفـاهيم املتعلقـة 

 .بالوحدة
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يؤكد نوفاك أن خرائط املفاهيم ميكن استخدامها كـأداة للتـدريس لتـساعد املتعلمـني  -

 .عىل ربط املفاهيم الجديدة مع ما تم إنجازه من قبل

 ميكن استخدام خرائط املفاهيم إلعطاء نظرة عامة للموضوع الـذي يـدرس وتـستخدم -

ــ ــن قب ــوا م ــد أطلق ــون ق ــون املتعلم ــد أن يك ــة بع ــىل املوضــوع كخريطــة بعدي  ل ع

ومعنى ذلك أنه ميكن استخدام لتوضيح العالقة بني املفاهيم ويف املساعدة عىل متييـز 

 .املفاهيم 

راسات أن خرائط املفاهيم ساعدت الطالب يف اكتساب املعرفـة أثبتت نتائج بعض الد -

 . العلمية ومهارات حل املشكالت

 

 استخدام خرائط املفاهيم كأسلوب للتقويم. 

اك إمكانيـة اسـتخدام خـرائط املفـاهيم كـأداة تشخيـصية لتقـويم تعلـم يضيف نوفـ -

 .التالميذ عن املوضوع بدال من االختبارات التقليدية املكتوبة

وتفيد خرائط املفاهيم يف تقويم مدى تعرف التلميذ وفهمـه للرتكيـب البنـايئ للـامدة  -

 .الدراسية

 

  :فاهيميةأشكال الخريطة امل

 ):2005قطامي؛ الروسان،(ططات املفاهيمية وهي كاآليتميكن ذكر مجموعة من املخ

ميكن أن يـستخدم هـذا املخطـط يف حالـة تنفيـذ عمليـات دوريـة تطلـب : املخطط الدائري -1

 .مهامت تسري يف عملية دائرية
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 أي أنها تدور وتتمركز حول مفهومـات وأفكـار رئيـسية ينـدرج تحتهـا : أنها مفاهيمية

 .فوحدة البناء هي املفاهيم. عدد من املفهومات واألفكار الفرعية واألمثلة

 

 :أهمية خرائط املفهوم التعليمية

الفاعلـة يف متثيـل خرائط املفاهيم ونحوها من املخططات والخرائط الذهنية هـي مـن األدوات 

املعرفة والبناء عليهـا، فهـي أدوات هامـة لجعـل الـتعلم املخفـي عـادة مرئيـا ومـشاهدا سـواء 

وتـساعد يف تحقيـق الـتعلم  وهي وسائل للتفكري الناقد واإلبـداعي،. للشخص نفسه أو لآلخرين

 البحـوث وبعـض. ذي املعنى، وهو التعلم الحقيقي الذي نبتغيه منطا من أمناط التعلم املدريس

ّأشارت إىل أن مثل هذه املخططات ترسخ لدى املتعلم منهجا للتفكري املنظم الـذي يتـواءم مـع 

ومن ناحيـة أخـرى، تنـسجم  .طبيعة الدماغ؛ فهي تحايك الطريقة التي يعمل بها الدماغ البرشي

خرائط املفاهيم مع النظرية البنائيـة يف الـتعلم حيـث يبنـي املـتعلم نـسخته الخاصـة بـه مـن 

ًاملعرفة، فخريطة املفاهيم من الناحية النظرية تعبري عن اإلطار املعريف للفرد محتوى وتنظـيام ،  ً

أي متثل أو تعرب عن البنية املعرفيـة للفـرد مـن حيـث مكوناتهـا ومـا بـني هـذه املكونـات مـن 

أن تطوير صور ذهنيـة للمعلومـات اللفظيـة  وبعض الدراسات عىل الذاكرة أشارت إىل .عالقات

لـذا .  ٪ من الناس يصنفون كمتعلمني بـرصيني40دي إىل مستويات أفضل للتذكر، السيام وان يؤ

 بــرصيملعلومــات واملفـاهيم بــشكل مـريئ أو يـتعلم النــاس بـشكل أفــضل عنـدما تقــدم لهـم ا

 ).2009العرميي،(
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 فاهيم األكرث خصوصية األقل شموال من املفهوم العامامل. 

 دوائر أو مربعات حول املفاهيم. 

 وصالت عرضية بني املفاهيم قد تكون خطوطا أو أسهام. 

 كلامت ربط بني املفاهيم تكتب عىل الوصالت وقد تكون أفعاال أو حلروفا أو شبه جملة.

 أمثلة وال تحاط بدوائر. 

:مخطوات بناء خريطة املفاهي

 ):2004الهنايئ،( يتم بناء خريطة املفاهيم عرب خطوات متتابعة 

أو , ولـيكن وحـدة دراسـية , اختيار املوضوع املراد عمـل خريطـة املفـاهيم لـه : الخطوة األوىل

 .أو فقرة من درس برشط أن يحمل معنى متكامل للموضوع, درسا 

ووضع خطـوط , ) يس واملفاهيم األخرىاملفهوم األسا(تحديد املفاهيم يف الفقرة :الخطوة الثانية

 .تحتها

.إعداد قامئة باملفاهيم وترتيبها تنازليا تبعا لشمولها وتجريدها :الخطوة الثالثة

تصنيف املفاهيم حسب مـستوياتها والعالقـات فـيام بينهـا وذلـك عـن طريـق  :الخطوة الرابعة

وترتيب املفاهيم , يف مستوى تال ثم التي تليها , وضع املفاهيم األكرث عمومية يف قمة الخريطة 

 .يف صفني كبعدين متناظرين ملسار الخريطة

وكتابـة , أو التـي تنتمـي لبعـضها الـبعض بخطـوط , ربط املفاهيم املتـصلة : الخطوة الخامسة

 .الكلامت الرابطة التي تربط بني تلك املفاهيم عىل الخطوط
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" األكـرث عموميـة"وخريطة املفاهيم عبارة عن بنيـة هرميـة متسلـسلة توضـع فيهـا املفـاهيم 

وشمولية عند قمة الخريطة واملفاهيم األكرث تحديدا عند قاعدة الخريطة ويتم ذلـك يف صـورة 

يم تفريعة تشري إىل مستوى التاميز بني املفاهيم أي مدى ارتباط املفاهيم األكرث تحديدا باملفـاه

األكرث عمومية ومتثل العالقات بني املفاهيم عـن طريـق كلـامت أو عبـارات وصـل تكتـب عـىل 

وميكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إىل . الخطوط التي تربط بني أي مفهومني

 ).2006الرشبيني؛الطنطاوي،(استخدامها كأسلوب للتقويم

 

 :تعريف خريطة املفاهيم

مخطط مفـاهيمي ميثـل : "هوم يف معجم املصطلحات الرتبوية بأنهاعرفت خريطة املف 

مجموعة من املفاهيم املتضمنة يف معرفـة مـا أو موضـوع مـا ويـتم ترتيبهـا بـصورة متسلـسلة 

هرمية بحيث يوضح املفهوم العام أو الشامل أعىل الخريطة ثم املفهوم األقل عمومية بالتـدرج 

وضـح هـذه املفـاهيم ذات العموميـة املتـساوية بجـوار يف املستويات التعليم مـع مراعـاة أن ت

بعضها يف مستوى واحد ويتم الربط بني املفاهيم املرتابطة بخطوط أو أسهم يكتب عليها بعـض 

 )12،2010محمد،. ("الكلامت التي توضح نوع العالقة بينهام

 شـبكة مـن أداة تخطيط لتمثيل مجموعة من معاين املفاهيم املرتابطة ضـمن": كام عرفت بأنها

العالقات بحيث يتم ترتيبها بشكل هرمي من األكـرث عموميـة إىل األقـل عموميـة ويـتم الـربط 

 )246،2006ريان، (."بخطوط يكتب عليها كلمة ذات معنى
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 :املقدمة واإلطار النظري

 فنـون ومهـارات  فهنـاك عالقـة مرتابطـة بـنيربى بني باقي فروع اللغة العربيـة؛لإلمالء أهمية ك

نه خطأ اإلماليئ يشوه الكتابة، كام أويعد اإلمالء وسيلة اساسية للتعبري الكتايب؛ فال. اللغة جميعا

واإلمالء مهارة تتعدى مجال اللغة العربية ومتدد إىل التأثري يف املواد .قد يؤدي إىل خلل يف املعنى

 .الدراسية األخرى

ا كبريا يف مهارة اإلمالء ويعـزى هـذا الـضعف ألسـباب ومن خالل تجاربنا يف امليدان نلحظ ضعف

 فعىل الرغم من تقديم القواعد اإلمالئية يف مراحل التدريس املختلفة -اال مجال لذكرها هن-عدة

يبقى اثرها لدى املتعلم فرسعان ما تنىس مبجرد تجاوز تلـك املرحلـة وهـذا يرجـع إىل  إال أنه ال

ارف املجـردة وال يفـسح لهـا املجـال قدم يف قالب من املعتظل القواعد تفقدان وظيفية اللغة ف

 .للتطبيق واملامرسة

ولعالج هذا الضعف يجب عىل املعلم التفكري يف إسرتاتيجيات وأساليب حديثة تساعد عىل بقاء 

تـشمل موضـوع ) حكايـة همـزة(أثر التعلم؛ لذا قامت الباحثة بتصميم وحدة تعليمية بعنـوان

باسـتخدام خـرائط املفـاهيم فهـي وسـيلة فعالـة )  ألـف- واو-يـاء(رسم الهمزة املتوسطة عـىل

الحتفاظ املتعلم باملعرفة لفرتة طويلة وعدم نسيانها؛ ألنها تقدم املعرفة يف صـورة بـرصية عـىل 

 .هيئة أشكال خطية

وقد طبقت الباحثة إسرتاتيجية خرائط املفاهيم كإحـدى اإلسـرتاتيجيات املعرفيـة حيـث 

يم يف بداية الدرس إلثارة معرفة الطـالب ومعلومـاتهم الـسابقة تم عرض خريطة املفاه

 كـام اسـتخدمت الباحثـة . عن القضية املطروحة ومعرفة مـدى اسـتعداداتهم لدراسـتها
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 :املراجع

 :لعربيةاملراجع ا/ أوال

 .عامل الكتب: القاهرة. معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم). 2009( إبراهيم، مجدي

 .املعرفة الجامعية دار: االسكندرية. طرق تدريس اللغة العربية).2011(اسامعيل، زكريا

 .علميـة طرائق تـدريس العلـوم مفـاهيم وتطبيقـات). 2009(؛ البلويش، سليامنالـلـهأمبوسعيدي، عبد

 .دار املسرية: ّعامن

تعلـيم القـراءة والكتابـة أسـسه واجراءاتـه ). 2011(، عيل؛ و مكاوي، سـيد؛ والبـاري، مـاهرالـلـهجاب 

 .دار املسرية للنرش: ّعامن. الرتبوية

التـأميل يف  فاعلية اسرتاتيجية التخيل املوجه يف تنمية املفاهيم ومهارات التفكري). 2012(الجدبة، صفية

 .الجامعة اإلسالمية: رسالة ماجستري غري منشورة، غزة. لبات الصف التاسع األسايسالعلوم لدى طا

مقرر العلوم  أثر األسئلة السابرة يف تنمية التفكري التأميل والتحصيل الدرايس يف). 2011(الحاريث، حفصة

 .م القرىجامعة أ: رسالة ماجستري، الرياض. يف مدينة مكة املكرمة لدى طالبات الصف األول املتوسط

الحديثـة  املؤسـسة: طـرابلس. املرجع يف تدريس مهارات اللغـة العربيـة وعلومهـا). 2010(ّالحالق، عيل

  .للكتاب

 .مكتبة الفالح: ّعامن. طرائق تدريس اللغة العربية). 2011(السفاسفة، عبدالرحمن

 .والتوزيع دار صفاء للنرش: عامن. مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية). 2011(عيد، زهدي

  .الجامعية دار املعرفة: ّعامن. اسرتاتيجيات وطرائق التدريس والنامذج التدريسية). 1998(قالدة، فؤاد
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اخرجي عرب قمـة القلـم ...قررت التعرف إىل صفات الشباب اإليجابية ... لعقد اجتامع بالشباب 

... حاويل امليش بـني الـسطور ... إنها تتكون من العديد من الصفات... دققي النظر ... إىل الورق

وجدت الـشباب ... شعرت بالفرح ...  بالصفات اإليجابية للشبابإنها مليئة... إنك ال تستطيعني

الـوطني ... املتـسامح ... الكـريم ... املتواضـع ... املهـذب ... االجتامعي ... املستقل ...الطموح 

... انتهـت الرحلـة ... لقد عرفت اآلن صـفاتهم اإليجابيـة ... انظري إىل هؤالء الشباب جميعا ...

 ...افتحي عينيك ... عودي إىل حجمك الطبيعي  ...عودي إىل غرفة الصف 

 

 :األسئلة التابعة 

 .تحديث عام شاهدتيه يف الرحلة التخيلية 

 كيف كان شكلك عندما دخلتي القلم ؟ ما الذي كنت تريدينه؟

 هل استطعت التنقل بني السطور؟ ملاذا؟

 ماذا وجدت عىل الورق؟

 .ِارسمي ما شاهدته
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واالتــصاالت بينهــا قويــت وزادت، وأن يجعلــوا مــن ســامحة ديــنهم وإنــسانيته طريقــا للحــوار 

 .عددةالهادف، والتفاعل البناء مع الحضارات املختلفة، والشعوب املت

فهذه رسالتكم يا شباب وطني، عليكم أن تكونـوا قـادرين عـىل التمييـز بـني الغـث والـسمني،  

قــادرين عــىل التحليــل واالســتنباط والنقــد، فــال تتبعــوا كــل نــاعق، وال تــتحكم فــيكم األهــواء 

 .والشهوات
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 :احتياجات لتطبيق إسرتاتيجية التخيل املوجه

 .أوراق بيضاء لكتابة ورسم الرحلة التخيلية، ويفضل أن ميتلك كل طالب دفرت رسم .1

 مـــنهم تلـــوين الرســـومات واألشـــكال التـــي تخيلوهـــا أثنـــاء األلـــوان يف حالـــة طلـــب .2

 ).47: 2012الجدبة،.(رحلتهم

ويتبني مام سبق رضورة التأكد من فاعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تنمية التفكري التأميل يف  

 .القراءة لدى طالبات الصف الثامن األسايس
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، بهدف مـساعدة املتعلمـني عـىل )تصغر.. تصغر( لكلمة عدة مرات إذا تطلب األمرتكرار ا . ت

 .التدرج يف تكوين الصور الذهنية املتحركة

وجود وقفات مريحـة بـني العبـارات ليـتمكن املتعلمـون مـن تكـوين صـورا ذهنيـة لهـذه  . ث

 .العبارات

 ).مثل التذوق والشم(مخاطبة الحواس الخمس  . ج

ــامت امل . ح ــن الكل ــاد ع ــاااخ ألاالبتع ــة ط ــة ككلم ــلزعج ــار التخي ــل أفك ــع حب ــا تقط . نه

 ).232 :2009أمبوسعيدي،(

 :البدء بأنشطة تخيلية تحضريية: ثانيا

وهي عبارة عن مقاطع قصرية ملوقف تخييل بسيط يتم تنفيذها قبـل البـدء بالنـشاط التخـييل 

هيؤ ذهنيا للنـشاط الرئيس؛ لتهيئة املتعلم للنشاط التخييل الرئيس، وهدفها مساعدة املتعلم للت

التخييل الرئيس، ولتمكني املتعلمني للتخلص مـن املـشتتات التـي متتلـئ بهـا مخـيالتهم، والتـي 

 ).233 :2009أمبوسعيدي،( أحرضوها معهم قبل دخول الصف

 :تنفيذ نشاط التخيل: ثالثا

 صورا تهيئة املتعلمني بتعريفهم بنشاط التخيل، وطلب إليهم الهدوء والرتكيز، ومحاولة بناء . أ

 .تخيلية ملا سيستمعون إليه

 .نطلب إىل املتعلمني الجلوس بطريقة مريحة، وأخذ نفس عميق، ثم إغالق العينني . ب

 .تقرأ املعلمة النشاط التخييل بصوت بطيء وواضح، عىل أن تكون مخارج الحروف واضحة . ت

 .استخدام مؤثرات صوتية أو غريها إذا تطلب األمر . ث
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 ).Rose & Sweda,6-7:1997.( االبداعات والحلول املقرتحة ملشاكلهم بدون خوف من الفشل

ومن الفوائد الواضحة السـتخدام التخيـل هـي أنـه يـستطيع أن يأخـذك إىل أمـاكن ال تـستطيع 

صـغرية، غـري أن وصولها بطريقة أخرى، فأنت ال تستطيع أن تقوم برحلـة ميدانيـة داخـل نبتـة 

تخيال موجها يـستطيع أن ميكـن الطلبـة مـن أن يتخيلـوا أنفـسهم مـسافرين عـرب النبتـة، وبـذا 

( يعطــيهم خــربة مناســبة ذات معنــى شخــيص فنــستطيع تحويــل أي درس إىل مغــامرة مثــرية

 ).38: 2004العرجة،

 

لص مـن أضف إىل ذلك كون التخيل وسيلة قويـة وفاعلـة يف خلـق صـور ذاتيـة إيجابيـة والـتخ

األفكار السلبية، ويعزز فرصة االستفادة من القدرات واإلمكانات، ويثري وينشط عمليات ذهنية 

إن التخيل العقيل ميكن ( ويذكر الزغلول)14: 2012الجدبة،.(تشعر الفرد بأنه عىل طريق اإلنجاز

 :أن يسهم يف تحقيق الوظائف اآلتية

 . لفرتة أطولتسهيل تخزين املعلومات بالذاكرة واالحتفاظ بها . أ

 .تسهيل عملية تذكر واسرتجاع املعلومات بشكل أرسع . ب

 ).199:2003(تسهيل عملية ربط املعلومات معا بالذاكرة . ت

بأساليب وصور شتى من بينهـا إسـرتاتيجية التخيـل املوجـه، ولهـذه  ويوظف التخيل يف التعليم

 :اإلسرتاتيجية أهداف عديدة من بينها

 .عادتنمية قدرات التخيل ثاليث األب .1

 .تقريب املفاهيم املجردة والعمليات الدقيقة للظواهر املختلفة .2
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ويعرف التفكري عىل أنه العملية الذهنية التي يتم بواسطتها الحكم عـىل واقـع األشـياء، وذلـك 

واملعلومات السابقة عن ذلك اليشء، مام يجعل التفكـري عـامال هامـا يف بالربط بني واقع اليشء 

 ، ويعد التفكري التأميل مـن أكـرث أنـواع التفكـري املناسـبة)23:2002عبيد؛ عفانة، (حل املشكالت

لحل املشكالت، ويعرف التفكـري التـأميل عـىل أنـه تفكـري موجـه يوجـه العمليـات العقليـة إىل 

نة من الظروف التي نسميها باملشكلة تتطلب مجموعـة معينـة أهداف محددة، فمجموعة معي

وهـذا يعنـي أن التفكـري ) 50:2002عبيـد؛ عفانـة، (من استجابات هدفها الوصول إىل حل معني

 .التأميل هو النشاط العقيل الهادف لحل املشكالت

صول إىل الرؤية البرصية، الكشف عن املغالطات، الو( يتكون التفكري التأميل من ست مهارات و

 والبـد أن تنمـى هـذه املهـارات يف ،)استنتاجات، إعطاء تفسريات مقنعة، وضع حلـول مقرتحـة

القراءة لدى املتعلمني بصورة جاذبة ومشوقة، وقد أثبتت نتائج العديد مـن الدراسـات فاعليـة 

تـي ال) 2009(دراسـة العـاموي: االسرتاتيجيات الحديثة يف تنمية مهارات التفكري التأميل، ومنهـا

كشفت نتائجها عن فاعلية استخدام إسـرتاتيجية متثيـل األدوار يف تـدريس القـراءة عـىل تنميـة 

التـي أثبتـت فاعليـة اسـتخدام إسـرتاتيجية ) 2010(مهارات التفكري التأميل، ودراسـة القطـراوي

املتشابهات يف تنميـة التفكـري التـأميل يف العلـوم لـدى طـالب الـصف الثـامن، وأثبتـت دراسـة 

فاعلية إسرتاتيجية التخيل املوجـه يف تنميـة مهـارات التفكـري التـأميل يف العلـوم ) 2012(الجدبة

 .لدى طالبات الصف التاسع األسايس
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حامس الطالبات إلسرتاتيجية التخيل املوجه، حيث بدأن بتنفيذ التعلـيامت واملـشاركة  -

 .الفاعلة يف تنفيذ سيناريوهات التخيل، واإلجابة عن األسئلة التابعة لها

ت مل يغمضن أعينهن، وأطلقـن بعـض الـضحكات، ومل يأخـذن املوضـوع بعض الطالبا -

بجدية يف بداية التطبيق، وقد تم التعامل معهـن بلطـف، وقمـن بتنفيـذ مـا طلـب 

 .إليهن

 .قيام الطالبات برسم رحالتهن التخيلية باستخدام األوراق واأللوان -

ن بهـا والـصور تحدث بعض الطالبات مع طالبات الفصل عن الرحلة التخيلية التي قم -

 .الذهنية التي تكونت لديهن، مام أضفى جو من السعادة واملرح يف الفصل

املشاركة الفاعلة من الطالبات الضعيفات يف املستوى التحـصييل، وتحـسن ملحـوظ يف  -

 .أدائهن سواء يف الحصة أو يف االختبار البعدي

 .حب الطالبات لإلسرتاتيجية -

 املطبقة، ويؤكد عىل أهمية تطبيقها يف تدريس جميع فروع وهذا يدلل عىل فاعلية اإلسرتاتيجية

 .اللغة العربية

 نافذة معرفية يتم مـن خاللهـا االطـالع عـىل نتاجـات الفكـر ؛ فتعدالقراءةوبالنسبة إىل أهمية 

اإلنساين واإلفادة منها، فـالقراءة تلغـي الحـدود املكانيـة والزمانيـة، وبهـا وحـدها نـستطيع أن 

مرنا، وعن طريقها يتم تحقيق التوازن النفيس والروحي والعقيل فهي غـذاء نضيف أعامرا إىل ع

 .لهذه الجوانب جميعها
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:املقدمة واإلطار النظري

 وأن نسد به رمـق العقـول الجائعـة رشيطـة أن نتفاعـل مـع املقـروء، القراءة قوت نستطيع أن

نحسن اإلفادة منه بتنمية مهاراتنا، واملرشوع الذي بـني أيـديكم سـعى إىل تقـديم قوتـا مناسـبا 

لكل عقل تربوي جائع، من خالل معالجته لبعض دروس القراءة باستخدام إسـرتاتيجية التخيـل 

املوجــه، وقــد ســعت الباحثــة لتحقيــق الهــدف الــرئيس للمــرشوع وهــو قيــاس مــدى فاعليــة 

ّتخيل املوجه يف تنمية مهارات التفكري التأميل لدى طالبات الصف الثامن األسـايس إسرتاتيجية ال

 .يف سلطنة عامن

ولتحقيق هدف املرشوع قامت الباحثة باختيار ثالثـة دروس يف فـرع القـراءة بـشكل عـشوايئ، 

وإعادة هيكلتها مبا يتناسب واإلسرتاتيجية املستخدمة، من خالل وضع سيناريوهات تخيلية لكل 

درس من تأليف الباحثة، وصياغة مجموعة من األسئلة التي تتبع الدرس مبا يالئم اإلسـرتاتيجية، 

ومن األهمية مبكـان أن يطبـق املعلـم هـذه الـدروس . موظفة الربامج التكنولوجية يف ذلك كله

ّباستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه؛ ليجدد يف أساليب تدريسه، وينمي نفـسه مهنيـا، ويـدرب 

ّالب عىل مامرسة مهارات التفكري التأميل، والتخيل املوجه ،مام يكون له أثر إيجايب يف تعلـيم الط

كيفية مواجهة املشكالت، وتحبيبهم يف املادة، ولفت انتباههم إليها، وتوصـيل املعلومـة  الطالب

م وهي مهمة للطالب كونها تبقـي أثـر الـتعل. للطالب بطرق مؤثرة، مع مراعاة الفروق الفردية

لديه، وتساعده عىل تكوين صورا ذهنية ملا يقرأ، وتجعله أكـرث انتباهـا وتركيـزا، وتـساعده عـىل 

الفهم واالستيعاب، وتزيد دافعيته للتعلم، وتنمي ذكاءه، ومهاراتـه الحياتيـة مـن خـالل قدرتـه 

 .عىل حل املشكالت
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 :املراجع

 : املراجع العربية/ أوال

 .مكتبة األنجلو املرصية: القاهرة. لتعلمإسرتاتيجيات التعليم وأساليب ا). 2004(إبراهيم، مجدي

جامعـة . مستوى متكن طلبة الصف العارش األسايس من مهارات القراءة الناقدة). 2012(البلوشية، نوال

 .سلطنة عامن: السلطان قابوس

دار : عـامن. تعلـيم التفكـري النظريـة والتطبيـق). 2007(أبو جادو، صالح محمـد؛ ونوفـل، محمـد بكـر

 .املسرية

 .دار الكتاب الجامعي: اإلمارات: العني. تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات). 1999(ن، فتحيجروا

أثر طريقة تـدريس موضـوعات القـراءة اإلضـافية يف تحـسني مهـاريت القـراءة ). 2012(الخصيبي، غالية

 . األردن: جامعة الريموك. الناقدة والكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف العارش األسايس بسلطنة عامن

دار : األردن: إربـد. التفكري الناقد يف الدراسات االجتامعية بني النظرية والتطبيق). 2008(الربيض، مريم

 .الكتاب الثقايف

 .عامل الكتب الحديثة: األردن: أربد. التدريس التباديل والقراءة الناقدة). 2012(السليتي، فراس

 .مكتبة الفالح للنرش والتوزيع: بريوت. ملنهاج املدريسالتفكري وا). 2003(عبيد، وليد؛ وعزوز، عفانة 

تنميـة مهـارات التفكـري منـاذج نظريـة ). 2014(العتوم، عـدنان؛ الجـراح، عبـد النـارص؛ بـشارة، موفـق

 .دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة: َعامن. وتطبيقات عملية

 . للطباعة والنرشدار الفكر: َعامن. املدرسة وتعليم التفكري). 1996(عدس، محمد

ديبونـو للطباعـة والنـرش : عـامن. تنمية التفكري الناقد من خالل برنامج الكورت.  )2006(العظمة، رند 

 .والتوزيع



72 
 

الرتكيز يف مضمون النص، ثم 

نناقش محتوى النص مناقشة

 .عميقة

لرئيسةالتمييز بني الفكرة ا-1

 .واألفكار الثانوية

استنتاج الفكرة الرئيسة، -2

 .واألفكار الثانوية

استنتاج أسلوب الكاتب -3

)علمي، أديب، علمي متأدب(

ومن خالله نستنتج خصائص

 .النص

التمييز بني الحجج القوية -4

 .والحجج الضعيفة

استنتاج املعاين الضمنية يف-5

 .النص املقروء

الحقيقيالتمييز بني التعبري -6

 .والتعبري املجازي

استنتاج األدلة الداعمة -7

 .آلراء الكاتب ومعلوماته

التمييز بني األفكار املرتبطة-8

 .وغري املرتبطة بالنص

تلخيص النص بأسلوب -9

 .بسيط وجميل

كل ذلك يتم مع التعزيز 

 .للمحاوالت الجيدة

بعد ذلك نناقش ما كتبته **

الطالبات يف العمود الثاين 

وميكن ) أريد أن أتعلمماذا (
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( وراء املعرفة يف تنميـة مهـارات التفكـري الناقـد التـي بـدورها تنمـي مهـارات القـراءة الناقـدة

 ).2012البلوشية، 

 

 : درس تطبيقي

 

 

إسرتاتيجية التدريس  مالحظات

 املستخدمة

 عنوان الدرس 

K.W.L  رسالة إىل ابني

 الوسائل  املالحظات

 واألنشطة

مراحل تنفيذ  من التنفيذز األهداف املتوقع تنفيذها الخطوات

 إسرتاتيجية

K.W.L 

  

مقطع فيديو من 

اليوتيوب يبني 

 .قيمة العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمهيد للدرس بعرض مقطع-

حول قيمة العمل وذلك بعد 

تقسيم الطالبات إىل 

مجموعات وتسمية كل 

وأعطي كل طالبة . مجموعة

جدول اإلسرتاتيجية بعد 

عرضه بواسطة جهاز العرض، 

وأناقشهن يف الجدول وكيفية

 .التعامل مع كل عمود

أطلب إليهن قراءة العنوان -

والتفكري فيه وتأمله، ومن ثم

ناقشة قيمة العمل والعلم م

 

 

 

 

يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس 

 :أن تكون قادرة عىل أن

 

 

 

تقرأ أفكار النص من خالل -1

 .العنوان

 

 

 

 

 تكتب أفكارا تتوقعها متضمنة-2

 

 

 

 دقيقتان-

 

 اثنتا عرشة دقيقة-

 

 

 

 دقيقتان-

 

 

 

 

 

 

 

 

ماذا تعرف عن

(K) املوضوع

 

 

 مرحلة

 التخطيط

) قبل القراءة (
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رف، وما الذي ال تعرف، وتتمثل يف قدرة الفـرد إن ما وراء املعرفة ميثل القدرة عىل تحديد ما تع

عىل بناء إسرتاتيجية الستحضار املعلومات التي نحتاجها، ونكـون عـىل وعـي تـام باإلسـرتاتيجية 

التي نتخذها، والخطوات التي نسري عليها يف حل املشكلة، وتقويم أثر ما توصل إليه تفكرينا من 

 ).1996عدس، (نتائج ومدى فاعليته يف حل املشكلة

ووصف جيمس وديوي العمليات ما وراء املعرفية بأنهـا تحتـوي عـىل التأمـل الـذايت الـشعوري 

وتطوير هذا املفهوم يرجع إىل الباحث املعريف فالفل، وقـد أطلـق . خالل عملية التفكري، والتعلم

د ، وبعـد ذلـك توسـع ليمتـ)ما وراء الذاكرة(عىل هذا النوع من التفكري يف بداية األمر مصطلح 

 ).2007أبو جادو؛ ونوفل، (إىل مجاالت أخرى

ولهذه اإلسرتاتيجيات أهمية كبـرية يف زيـادة قـدرة املـتعلم عـىل أن يخطـط ويراقـب ويـسيطر 

ويقوم تعلمه الخاص، فهي تعمل عىل تحـسني اكتـساب املتعلمـني لعمليـات الـتعلم املختلفـة، 

توى النـوعي، وتزيـد مـن قـدرة وتنتقل مبستوى املتعلمني من مستوى الـتعلم الكمـي إىل املـس

املتعلمني عىل تفحص كل ما يقرأونه ونقده، وتجعلهم قادرين عىل مواجهـة صـعوبات الـتعلم، 

الهاشـمي؛ والـدليمي، (وطبعا تعني املتعلم عىل القيام بدور إيجايب يف مـشاركته بعمليـة الـتعلم

2008.( 

 يـة التفكـري بـصورة عامـة، نهدف مـن مثـل هـذه اإلسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة هـو تنمنإذ

 وأيضا مراقبة املتعلم لتعلمه، وتخطيطه له، ليصل إىل تقييم ما توصل إليه، إذا ميكـن تنفيـذها 

يف كل مواد الطالب الدراسية، ومن بينها اللغة العربية، وخاصة يف فرع القراءة؛ ألنها متثل أرضـا 

 قــادرين فقــط عــىل حــل خــصبة ملثــل هــذه اإلســرتاتيجيات، فــنحن بحاجــة إىل جيــل ليــسوا 
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 موثوق فيها، وعدم مجـاراة وتسهم القراءة الناقدة يف تحصني القارئ، ومتكينه من إصدار أحكام

األخطاء الشائعة بني الناس، فقد يواجه الفـرد بالعديـد مـن الكتابـات التـي تتـضمن معلومـات 

دقيقة، وأخرى غري دقيقة، وقيام مقبولة، وأخرى غري مقبولة، وكذلك الدعايات، واإلعالنات التي 

 كله، وفحصه فحصا ناقدا، تسعى للنفاذ إىل قلوب الناس، وعقولهم مبا يستلزم الوقوف عند هذا

ُوالحكم عليه مبوضوعية، بعيدا عن التعصب، أو التسليم بصحة كل ما يقرأ؛ حتى ال يقع فريسة 

 )مدونة الفليت.(ألصحاب األهداف والنوايا السيئة سائغة

وقد تناولت دراسات كثرية القراءة الناقدة وأثبتت فاعليتها، وبعضهم من تناولها ليثبت أهميـة 

التـي هـدفت إىل تقـيص ) 2012(لدى املتعلمني، ومن هذه الدراسات دراسة الخـصيبي تنميتها 

أثر طريقة تدريس موضوعات القـراءة اإلضـافية يف تحـسني مهـاريت القـراءة الناقـدة، والكتابـة 

وكانـت مـن نتائجهـا أثـر هـذه . اإلبداعية لدى طالبات الصف العارش األسـايس بـسلطنة عـامن

ريق بـني األسـباب والنتـائج، وتحديـد أوجـه الـشبه، وأوجـه االخـتالف، الطريقة يف مهارات التف

وتحديد أهداف املؤلف وأغراضه من مهارات القراءة الناقدة، بينام مل تظهر فروقـا يف املهـارات 

األخرى، وأيضا أثـر الطريقـة عـىل اختبـار القـراءة الناقـدة، واختبـار الكتابـة اإلبداعيـة لـصالح 

 .التجريبية

التي هدفت إىل قياس مستوى متكن طلبة الصف العـارش األسـايس )2012(وشيةودراسة البل

من مهارات القراءة الناقدة الالزمة لهم، ومعرفة العالقة بني مستواهم فيها مبتغـريي النـوع 

ــة ــة العربي ــة. واألداء التحــصييل يف اللغ ــا الدراســة قامئ ــي توصــلت إليه ــائج الت ــن النت  وم

 ناسبة للصف العـارش األسـايس، وأيـضا ضـعف مـستوى متكـنهم  مبهارات القراءة الناقدة امل

ـــار   مـــن مهـــارات القـــراءة الناقـــدة، ووجـــود فـــروق يف متوســـطات درجـــاتهم يف اختب
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والعنـرص املعـريف . وإننا بالدعوة إىل الرتكيز عىل تعليم التفكري ال نلغي أهميـة الجانـب املعـريف

عنرص مهم يف التفكري الناقد وهذا العنرص ميثـل اإلطـار املحـدد للمـواد وقـضايا التحليـل مـايرز 

).Meyers, 1986( 

خلـق رجـال قـادرين عـىل صـنع أشـياء " تهـدف إىل - كام يـرى بياجيـه-نطلق أن الرتبيةمومن 

جديدة، وليسوا أفرادا يكررون ما وصلت إليه األجيال السابقة، رجـال مبـدعون، مبتكـرون، ذو 

 ).2004إبراهيم، "(عقول قادرة عىل النقد، والتحقق وال تقبل كل يشء يعرض لها

 . راءة الناقدة، فهي تفكري ناقد مطبق عىل الصفحة املكتوبةومن أمناط التفكري الناقد الق

 Spacheكـام عرفهـا سـبش . بأنها عملية إصدار أحكام يف أثناء القراءة Harrisوقد عرفها هرس

 يتطلب حكـام ناقـدا لطبيعـة وقيمـة مـا يقـرأ comprehensionأنها درجة أو منط من الفهم 

وبهذا املعنـى تـصبح القـراءة عمليـة عقليـة .خصية مبنيا عىل أساس معايري وخربات القارئ الش

متثل عمالً ال قيمة له إذا مل تحرك قوى وفكر القارئ يف فحـص وتحـسني أفكـاره وحياتـه بـشكل 

 .دائم ومستمر 

وتعد القراءة بصورة عامة أهم الوسائل التي تنقل إلينا مثرات العقـل البـرشي، وأنقـى املـشاعر 

بيد أن القراءة أعمق بكثري من أن تكون مجرد ضـم . لمة املطبوعةاإلنسانية التي عرفها عامل الك

حرف إىل آخر ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة ما، وتتعدى كونها عمليـة آليـة بحتـه إىل عمليـة 

غاية يف التعقيد، تقوم عىل العديد من العمليات العقليـة كـالربط، واإلدراك واملوازنـة، والفهـم 

 .إلخ... ر، والتنظيم، واالستنباط، واالبتكارواالختيار، والتقويم، والتذك
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 ألنه أصبح رضورة تربويـة ؛لذلك ال بد من إقرار تعليم التفكري وإدراجه يف قامئة املواد الدراسية

 ).2006العظمة، (إذا أردنا أن نبني جيال مفكرا، وننشئ مجتمعات تتصف بالتامسك والوعي

معلم متخصص كفؤ : للنجاح يف تعليم طالبنا مهارات التفكري من وجهة نظري ال بد أمرين هامو

معد إعدادا جيدا بحيث يستطيع مساعدة طالبه عىل الوصول بهم إىل أرقى مستويات التفكـري، 

وذلك من خالل تزويدهم باملصادر املناسبة، وإثارة اهتاممهم، وحملهم عىل التفكري، واستخدام 

 .ب جديدة يف املناقشةأسالي

وللمعلم دور كبري بأن يكون مراقبـا لنفـسه أوال يف تواصـله مـع الطـالب ويف طريقـة معالجتـه 

للمشكالت؛ حتي يقتدي الطـالب بـسلوكه يف أثنـاء مامرسـتهم للتفكـري، وعليـه أيـضا أن يتـابع 

 ).1999جروان، (استجابات طالبه وحواراتهم، وأن يتوقف ملناقشتهم 

أن مدارس الرتبية تركز عىل غرس املعرفـة الـصارمة يف معلميهـا املقبلـني ) 2005(نويرصح ليبام

ب االعتقاد الخاطئ بأنه إذا كـان  بسب نرش املعرفة يف صفوفهم بعد ذلكليك يكونوا قادرين عىل

 فإن طالبهم يكونون أقـدر عـىل اكتـساب املعرفـة ؛املعلمون يعرفون موضوعاتهم بصورة أفضل

األمر الغريب والشاذ هو عنـدما يـصل األمـر إىل اسـتبعاد . أفضل ثقافة وتربيةوبالتايل يكونون 

 .املهارات باسم التعليم الثقايف للقراءة والكتابة

واألمر اآلخر كتاب مدريس يحوي من املضامني واألنـشطة التـي تعـني املعلـم عـىل تحقيـق  

 الكتاب املدريس من وهذا. هدفه من التعليم، وتحقق للطالب مستويات رفيعة من التفكري

 وجهة نظري يجب أن يكون متضمنا سواء يف دروسه أو يف أنشطته مستويات مختلفـة مـن
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موعـة مـن  مجموعة اإلجراءات التدريسية التـي تقـوم عـىل مجKWLإسرتاتجية الجدول الذايت

التساؤالت التي توجه للطالب أنفسهم قبل وأثناء وبعـد أداء املهـام التعليميـة، وذلـك بعـد أن 

ًيدربهم املعلم عليها ليجعلهم أكرث اندماجا وفهام للمفاهيم وأكرث وعيا بعمليات التفكري ً تقـوم . ً

ن معرفـة عـن عىل إعطاء الطلبة الفرصة ليتذكروا ويعرضوا مـا ميتلكـون مـ: KWLاإلسرتاتيجية 

موضوع ما، إضافة إىل منحهم فرصة التفكري فيام يأملون أن يتعلموه بعد املوقف الصفي إضافة 

  .اجعة عن ما تعلموه يف نهاية الدرسإىل عرضه وتقدميهم للمعلم تغذية ر

وتم اختيار هذه اإلسرتاتيجية يف تنمية مهارات القـراءة الناقـدة بتطبيقهـا عـىل ثالثـة دروس يف 

ة املقررة عىل طالبات الصف التاسع األسايس لـشهر أبريـل، ولقـد اخرتتهـا ملجموعـة مـن القراء

 :األسباب وهي

 .مرتبة و  مكونة من خطوات محددةKWL إسرتاتيجية

 .ة السابقة عند التالميذ عىل تنشيط املعرفKWL  تعتمد إسرتاتيجية-

 .KWL يعترب نشاط التلميذ عنرصا أساسيا يف إسرتاتيجية-

 . يف عدة مجاالتKWL استخدام إسرتاتيجيةميكن -

التفكري املنظم املوجه؛ . إن أعظم قوة تؤثر عىل حياة اإلنسان هي قوة العقل املتمثلة يف التفكري

بهذا التفكري املوجه استطاع اإلنسان أن يكتشف الكثري مـن أرسار هـذا الكـون وبـه اسـتطاع أن 

ع ذلك بالكثري مـن املجتمعـات ومنهـا الرتبيـة يحدث الكثري من التغيريات، ويطور فيه، وقد دف

واملؤســسات التعليميــة إىل مواكبــة هــذا التطــور مــن خــالل إحــداث التغيــريات يف سياســاتها 

 واقتصادياتها وأنظمتها التعليمية 
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:نظرياملقدمة واإلطار ال

تأيت أهمية هذه اإلسرتاتيجية انطالقا مام نعيـشه يف يومنـا مـن اتـساع الفجـوة بـني احتياجـات 

الرتبوية، وبـني قـدرات املعلمـني املهنيـة، عـىل مواكبـة التغيـريات الحـضارية -الطالب التعليمية

حيـث تـزداد الحاجـة إىل توظيـف العديـد مـن الوسـائل واألسـاليب واإلسـرتاتيجيات . الرسيعة

لرتبوية الحديثة، للسعي نحو تطوير مهارات الطـالب عـىل التفكـري والبحـث والنقـد واالصـغاء ا

ومن أجل الوصول إىل املرحلة املرجوة؛ فعىل املعلم تطوير . واالنضباط، إىل الحد األقىص املمكن

مهاراته يف كافة املجاالت الرتبوية، واالتجاهـات املتعلقـة بـسرب أعـامق الطـالب ومعرفـة أرقـى 

 اًولقد غـدت املـسرية التعليميـة، يف عـرصنا هـذا، مـرشوع. السبل للوصول إىل عقولهم وقلوبهم

 طويل األمد، يحتاج إىل تحريك طاقات العلم والبحث واإلبـداع الداخليـة للطالـب، مـن اًإنساني

ن  فإن االتجاه الرتبوي السائد يف العديد مـ؛ومع ذلك. ِّأجل مده بالدافعية والرغبة لتحقيق ذاته

املؤسسات الرتبوية الحالية، ما زال يعتمد عىل طرق التلقني والتعليم التقليدية، التي تقلـل مـن 

 للمـشاركة، ويف الوقـت الـذي تكاليا سلبيا، ينتظر دوره دومـا اشأن الطالب، وتصنع منه متعلام

.عية لديهوقد يؤدي هذا، إىل كبت مواهبه، وإطفاء الشعلة اإلبدا.  ملا يراهدده املعلم، ووفقايح

فرة للطالب يف هذه األيام متنوعة ووفرية، وميكن الوصـول إليهـا اإن مصادر املعرفة والعلم املتو

لـذا مل يعـد دور املعلـم املهـم، . بطرق سهلة وجذابة، دون االعتامد عىل املعلم للحـصول عليهـا

عـن بنـاء نـه صـار مـسئوالً إإذ . مقترصاً عىل توصيل املعلومات فقـط؛ بـل يتعـدى ذلـك بكثـري

ىل املعلومـات شخصية الطالب الباحـث واملفكـر والناقـد واملـستقل؛ الـذي يـستطيع الوصـول إ

 .وتوسيع آفاقه ذاتيا
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فاعلية إسرتاتيجية الخرائط الذهنية يف تدريس العلـوم يف التحـصيل . )2010(القاسمي، عواطف راشد 

 رسـالة(لدى تالميـذ الـصف الثالـث األسـايس بـسلطنة عـامن العلمي وتنمية عمليات العلم األساسية

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن) . ماجستري غري منشورة

الخرائط املفاهيمية أسسها النظرية تطبيقـات عـىل . )2005(قطامي، يوسف؛ والروسان، محمد أحمد 

 .دار الفكر: نعام. دروس القواعد العربية

 لـدى طالبـات فاعلية استخدام أسـلوب املـنظم املقـدم يف تحـصيل النحـو). 2003(، ريا سامل املنذري

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن. )رسالة ماجستري( الصف الثاين اإلعدادي

فاعلية إسرتاتيجية الخرائط الدالليـة يف تنميـة مهـارات الـرثوة اللفظيـة ). 2014(الناعبي، هاجر حمد 

لطنة جامعة الـسلطان قـابوس، سـ). رسالة ماجستري غري منشورة (عند طالبات الصف التاسع األسايس

 . عامن

 .سلطنة عامن، غتي الجميلة للصف الثامن األسايسكتاب ل). 2008(وزارة الرتبية والتعليم 

 

 :املراجع األجنبية 

Subasini. M& Kokilavani .B (2013). Significance of grammar in teaching. English. 

international Journal of English Literature and Culture. 1(3), pp. 56–58.  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=396 

 2015/5/18 اسرتجع بتاريخ 
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 : اضبطي آخر الكلمة التي تحتها خط يف املثال اآليت:النشاط الثاين

  . الخلق الكريم أوالتدقي صا

 

 

 

 

 )معا نبدع(

 

 

 

 

 نشاط ختامي
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 : درس تطبيقي

 جمع املؤنث السامل وامللحق به

 

التقويم مالحظات مكان 

 التنفيذ

وسائل 

تعليمية

أساليب 

 التدريس

إسرتاتيجية

 التدريس

 أهداف الدرس

 

التقويم 

أنشطة 

صفية 

وال 

 صفية

مركز 

مصادر 

التعلم

برنامج 

ض عر

ائحالرش

 أوراق

أقالم 

 ملونة

الحوار 

 والنقاش

الخريطة 

 الذهنية

يتوقع من الطالبة بعـد

دراســــتها للــــدرس أن

 :تكون قادرة عىل 

تحديــد جمــع املؤنــث-

 .مل وامللحق بهالسا

 عالمات إعـرابإدراك-

 .جمع املؤنث السامل

توظيف ما تم دراسته-

ــث يف درس جمــع املؤن

يف السامل توظيفا سليام

 .ابتهاحديثها وكت

 مــــــــعالتعــــــــاون-

مجموعتهـــــا إلنتـــــاج

 .خريطة ذهنية

 

 اليوم التاريخ الحصة الصف  التنفيذزمن

 األربعاء 15/4/2015 السادسة 8/2 حصتان
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 :الفرق بني الخريطة الذهنية والخريطة الداللية -5

التفكري اإلبداعي، الذي يـستخدم الحـد تعد الخريطة الذهنية أداة فاعلة ملساعدة الطالب عىل 

ملوضـوع ، تـصور اتم بناء الخريطة الذهنية من خـالل، وي من مهارات املخ األمين واأليرساألعىل

، ومن ثم األفكار املرتبطة باملوضوع بصور ذات عالقة مـع إرفاقهـا بكلمـة األسايس بصور معربة 

حدة إليها لتحديـد الفكـرة املطلوبـة يف مفتاحية واحدة دالة عىل الفكرة ، بحيث تكفي نظرة وا

 ثم ربط تلك األفكار بالكامل يف خريطـة واحـدة مـع بـاقي األفكـار املـشرتكة يف العقل البرشي،

 )2009الفورية ،(نفس هذا املجال
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 :ا التعلم عن طريق الخرائط الذهنيةمزاي -2

 :أن للتعلم عن طريق الخرائط الذهنية مزايا عديدة منها) 2004(يرى بوزان ؛ وبوزان 

 تعمل بشكل فوري عىل بث روح التشويق لـدى الطالـب ، وتجعلـه أكـرث تعاونـا واسـتعدادا -1

 .لتلقي املعرفة

 .واء للمعلم أو للمتعلم  تجعل الدروس أكرث تلقائية ، وإبداعا ، وإمتاعا، س-2

 ال تقترص الخرائط الذهنية عىل إظهار الحقائق فقـط ، وإمنـا تبـني العالقـات بـني الحقـائق ، -3

 .وبالتايل متنح املتعلمني فهام أعمق للموضوع 

 متثل الخرائط الذهنية أهمية خاصة للمتعلمني الذين يعانون من صعوبات التعلم ، وخاصـة -4

لكتابة والقراءة ، فمن خالل تحرير الطفل من سطوة علم داللة األلفاظ من يجدون صعوبة يف ا

من الصعوبة فإن الخريطة الذهنيـة متـنح الطفـل قـدرة أكـرث تلقائيـة وتكـامال % 90الذي ميثل 

 .ورسعة يف التعبري عن الذات 

 :لفوائد الرتبوية للخرائط الذهنيةا -3

 :ن املعلم واملتعلم نذكر منهاللخرائط الذهنية فوائد تربوية متعددة يجنيها كل م

 : أوال للمعلم

عرض املعلومات بطريقة منظمة بشكل يسهل عـىل املـتعلم فهمهـا مـن خـالل امللخـص  -1

 .السبوري

 . تقلل من الكلامت املستخدمة يف عرض الدرس-2

 . تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني-3
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ثـة عـىل لـذلك وقـع اختيـار الباح. ، مام يجعلها أداة تعلم مؤثرة وفاعلـة  الطلبة بطيئي التعلم

 :الهدف اآليتهذه اإلسرتاتيجية لتحقيق 

من األسـايس تحصيل طالبات الصف الثـاة الخرائط الذهنية يف ية إسرتاتيجاختبار فاعلي .1

 . حوية يف الدروس التي تم اختيارهاللقواعد الن

من دروس القواعـد النحويـة املقـررة عـىل  اختارت الباحثة ثالثة دروس ؛الهدفو لتحقيق هذا 

جمــع املؤنــث الــسامل، واألســامء ( الفــصل الــدرايس الثــاين أال وهــي صف الثــامن األســايس يفالــ

، أبريـلالدراسية املقرتحة مـن قبـل الـوزارة لـشهر ، وذلك وفقا للخطة )، وحروف الجرالخمسة

 ، واسـتخدمت يف ذلـك برنامجـا حاسـوبيافقا إلسرتاتيجية الخـرائط الذهنيـةوقامت بتصميمها و

، للقواعـد النحويـة، ملعرفة مدى أثرها عـىل تعلـم الطالبـات متخصصا يف رسم الخرائط الذهنية

 8/2 تم اختيار صف  ثابت للتعليم األسايس؛ جميلة بنتمبدرسةوباالتفاق مع املعلمة املتعاونة 

ميثلن املجموعة الضابطة، و بـدأت  8/1 طالبات صف ، بينامتكون طالباته املجموعة التجريبيةل

جمـوعتني للتأكـد مـن الباحثة بإعداد اختبار قبيل يف املوضوعات الثالثة الـسابق ذكرهـا عـىل امل

 .مدى تكافؤهام

خالل أربـع حـصص دراسـية تـم تنفيـذ   املجموعة التجريبيةثم قامت بتطبيق اإلسرتاتيجية عىل

، وذلـك نظـرا لظـروف واثنتني داخل الغرفة الـصفية للـصف، ثنتني منها يف مركز مصادر التعلما

 .املدرسة ، بينام درست املجموعة الضابطة بالطريقة املعتادة

تبـار البعـدي عـىل ، قامـت الباحثـة بتطبيـق االخهـاء مـن فـرتة تطبيـق اإلسـرتاتيجيةوبعد االنت

.  تحصيل الطالبات للقواعد النحويـةملعرفة أثر اإلسرتاتيجية يفملجموعتني التجريبية والضابطة؛ ا

، ، وحامسهن لتعلم القواعد النحويـة وال حظت الباحثة تفاعل معظم الطالبات مع اإلسرتاتيجية

 .ملا وجدن فيها من تجديد وتسهيل
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 :املقدمة واإلطار النظري

يعتمد إىل حد كبـري عـىل أسـاليب التعلـيم والـتعلم  مام ال شك فيه أن نجاح العملية التعليمية

 السنوات األخرية تدعو إىل اتباع أسـاليب تحفـز وتـشجع املتبعة ، وقد انطلقت دعوات كثرية يف

رفـة بنفـسه ،وتبـث ، وأكرث قدرة عىل البحث عـن املعوتجعله أكرث تفاعال مع ما يتعلمهاملتعلم 

 .لية التعليم ممتعة ومثرية ومشوقة، وجعل عمفيه حب االكتشاف

الب تستثري الطيس التي حث عن إسرتاتيجيات التدركان ال بد للمعلمني من الب ؛ وبناء عىل ذلك

، وتعد مادة اللغة العربية أكرث املواد الدراسـية ونشاطا، وإقباال عىل التعلم وتجعله أكرث إيجابية

 يف فـروع اللغـة العربيـة حاجة إىل مثل تلك اإلسرتاتيجيات وذلك ملا يعانيه الطلبـة مـن ضـعف

 .املختلفة، خاصة فرع النحو

صن حـ يحتلها بني علوم اللغـة العربيـة، فهـو الكبرية التينة الرغم من أهمية النحو واملكافعىل 

، إال أنه دامئا ما تتعاىل الصيحات الشاكية من تدين مستوى الطلبـة اللغة العربية وسياجها املنيع

، مـام أدى إىل عـزوف  عـىل تطبيقهـا يف حـديثهم وكتـابتهميف القواعد النحوية وضعف قدرتهم

سلبية لديهم عنهـا، ويرجـع ، وتكون نظرة لنحوية والنفور منهالم القواعد اهؤالء الطلبة عن تع

كـاملعلم ، والكتـاب : ور والضعف إىل العديد من العوامـلمن الباحثني هذا العزوف والنفالكثري 

من يشري بأصابع االتهام إىل الطرق  من يعزوها إىل طبيعة النحو نفسه، وهناك ، وهناكاملدريس

حيث يـرى ) 2010(ويؤكد ذلك الحالق القواعد النحوية إىل الطلبة ديم يف تق التي يتبعها املعلم

أن كثريا من املعلمني يـستخدمون يف تـدريس القواعـد النحويـة طرقـا إلقائيـة جافـة ورتيبـة ال 

 ).320ص،(إىل النفورال توقظ فيهم حسا إمنا تؤدي بهم تستثري يف التالميذ شوقا و
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 .دار صفاء للنرش والتوزيع: عامن. مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية). 2011(عيد، زهدي

 .دار الكتب الحديث: القاهرة. نظريات التعلم وتطبيقاتها يف علوم اللغة). 2012(عيساين، عبد املجيد 

لـصف الخـامس أثر استعامل إسرتاتيجية روبنـسون يف تحـصيل طالبـات ا). 2014(هادي، مريم مهدي 

 )161-137ص ص.(15العدد . مجلة كلية الرتبية األساسية. األديب يف مادة الجغرافيا الطبيعية

فاعلية إسرتاتيجية القبعات الست يف تنمية مهارات ). 2013( بن عبد العزيز الـلـهالوهابية، فوزية مال 

جامعـة . سالة ماجستري غري منـشورةر. الفهم القرايئ وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف الرابع األسايس

 .السلطان قابوس

 

 :األجنبية/ ثانيا

Mandouh, Sahar Yusuf (2008). The Effectiveness Of “SQ3R” System In 

Enhancing Reading As A Study Skill Among The Institute Of Efficient 

Productivity Students, First Year.  

http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=6848&pubID=19 
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 تخـالط حمـرةيعبق برائحة الزيتـون، التـي تنتـرش ف الجـو ل: وصف الكاتب الشفق بأنه: مثال

 .الرائحة العطرةالشفق وتبث فيها 

 

 خريطة ذهنـــية
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، ومثــال عــىل : ..............................مــضمخة بالحنــاء، مــضمخة مبعنــىوأبوابهــا  -1

 ).جملة صحيحة األركان...........(.......................:...................................معناها

 .............................................، وتعني.............................األهلة جمع، مفردها -2

 ....................................................................................النيلوفر هو اسم ل -3

 

 

 غذاء الفكر:وقفة مع

1نشاط 

:امللخص
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:عامة للنصالفكرة ال

 
1- 
2- 
3- 
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الشفق فيها يعبق برائحة الزيتون، والنخيـل 

هلــة، إىل الــسامء بلغــة األ العتيــق يتحــدث

 .وأشجار الربتقال تزهر يف أربعة مواسم

 آالف –ثراهـــا ظـــل األصـــيل، والعـــصافري 

 تشقشق يف أفنائهـا تـسمعها وال –العصافري 

تراها، وأنت ال تدري أهـي وسـنانة أم أنهـا 

 .تتأهب للمرح قبل أن تنام؛ يك تحلم مبسك الليل وبقطرات الطل تتألأل يف غضون الغسق

 

لنسيم أذنيك تشع وكأنك يف مضارب املرابطني تلتقي برجـالهم وحينام تدغدغ همسات ا

 امللثمني يف األزقة والدروب، يحملون الـشموع يف أيـديهم اليمنـى، والكتـب يف أيـديهم

 الدرس
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ــال بأســلوبها  -6 ــة املق أن تلخــص الطالب

.الخاص

التعلم الفـردي، إسـرتاتيجية الخطـوات الخمـس  أساليب التدريس

دينة مراكش القرائية، لوحات فنية مل

 الرسم والخيال

 الخرائط الذهنية

 اخترب معلوماتك: نشاط األنشطة التدريسية

ــرتاتيجية، يف بطاقــات  ــدرس وفــق اإلس رشح ال

 .مخصصة لذلك داخل الوحدة

التعبري عن مضمون الوحدة بالخريطة الذهنية

 .التعبري عن جامل مراكش برسم لوحة فنية

ــة، مصادر التعلم ــدة التعليمي ــراكش، الوح ــة م ــات ملدين لوح

 الخرائط الذهنية

 الحوار واملناقشةالتقويم

رشح صـورة جامليـة مـن الـنص : نشاط الصفي

 .بأسلوب الطالبة الخاص

ال يوجداملالحظات
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 :وتتضمن املراجعة

 كتابة أسئلة عن الجوانب التي يراها القارئ مهمة وتستوجب االهتامم. 

 كتابة أسئلة حول املالحظات واألفكار الفرعية التي وردت. 

  وضع األسئلة التي يعتقد بأنها صـعبة ولهـا أهميـة يف بطاقـات يحـتفظ بهـا مـع

 .إجابتها؛ ملراجعتها عند الحاجة

 

 : يف موضوع اإلسرتاتيجيةالدراسات السابقة

دفت إىل معرفـة فاعليـة التـي هـ) 2008(يف رسالتها دراسة عبـد الفتـاح) 2012(ذكرت أبو بشري

برنامج مقرتح باستخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة، يف تدريس القضايا االجتامعية عىل تنمية 

الوعي بها والتفكري الناقد، وكان من ضمن اإلسرتاتيجيات إسرتاتيجية الخطوات الخمس، وانتهت 

تيجيات واسـتخدامها يف الدراسة بتوصيات أهمها رضورة تدريب الطلبة عىل مثـل هـذه اإلسـرتا

 .التطبيق

إىل معرفة فعالية برنـامج قـائم عـىل نظـام القـراءة الفرعيـة ) 2008(كام هدفت دراسة مندوح

كمهـارة دراسـية لـدى طـالب الـشعبة التجاريـة، مبعهـد الكفايـة ) الخطوات الخمس القرائيـة(

ني عـىل إسـرتاتيجية اإلنتاجية، وخرجت الدراسة بتوصيات بعد ثبات نجاحها، منها تدريب القامئ

الخطوات الخمس القرائية، وإتاحة الوقت الكايف للتدرب عليها وعىل اإلسرتاتيجيات املعرفية وما 

 .وراء املعرفة

دراسة استهدفت معرفة أثـر إسـرتاتيجية الخطـوات الخمـس القرائيـة يف ) 2014(وأجرت هادي 

عية، وتوصلت الباحثة إىل وجـود تحصيل طالبات الصف الخامس األديب يف مادة الجغرافيا الطبي

 .فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية
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  الحرف)q (مأخوذ من كلمة)question ( الـذي تعنـي طـرح التـساؤالت التـي تتـصل

باملوضوع، فالقارئ يسأل نفسه عام يريد معرفته عن املوضوع املقروء، وما يتوقـع أن 

 .يجيب عنه

 أما الحرف)r ( وهذا يعني أن الحرف مكـرر يف ثـالث كلـامت، كـل 3فقد سبق بالرقم 

 : بالحرف، وتعرب عن خطوة من خطوات اإلسرتاتيجيةكلمة تبدأ

مـأخوذة من الفعل اقرأ، فالقارئ يقرأ النص قراءة موجهة للبحث عن اإلجابة لألسئلة  •

 . التي طرحها يف الخطوة السابقة، وتحقيق األهداف املنشودة

، وهنا يجيب عن األسئلة التـي طرحهـا يف ضـوء )سمع، اسرتجع، استذكر(مأخوذة من  •

 .ته وما استوعبه، وتكون إجابته بصوت عال ومسموع، وميكنه كتابة اإلجاباتقراء

مراجعة ما تم قراءته وكتابتـه أو اسـرتجاعه ومقارنتـه : أي): راجع(مأخوذة من الفعل  •

مبا هو مطلوب من أهداف القراءة، فيعيد النظر يف معلوماته وصحتها، ويحدد مواطن 

 .القوة واإلخفاق يف تحقيق األهداف
 

الـدليمي، (، )2014هـادي، (، )2010عطيـة، (، )2005عاشور ومقـدادي، ( :طوات اإلسرتاتيجيةخ

2014(. 
 

 :تصفح املوضوع أو النص واستطالعه: أوال

يف هذه الخطوة يجري القارئ مسحا استطالعيا رسيعا للنص مبعنى يقرأه قراءة رسيعة؛ الغـرض 

ان والفقـرات التمهيديـة والعنـاوين منها تكوين فكرة عامـة عـن الـنص، والوقـوف عنـد العنـو

 .الفرعية، والبد من التوقف عند املعلومات التي تنقلها الصور
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 :تعريف الفهم القرايئ

عمليـة عقليـة يقـوم بهـا التلميـذ؛ بغـرض اسـتخالص : الفهم القرايئ بأنه) 2013(تعرف الوهايب 

نـشاط التـي تلبـي املعنى املناسب من النص املقروء، ويستدل عليـه مـن إجابتـه عـن أسـئلة ال

 .قراءته

القدرة عىل استيعاب املعـاين الـرصيحة للـنص املقـروء، واسـتنتاج : فتعرفه) 2010(أما الرواحي 

 .معانيه الضمنية

 :نستنج من التعريفات السابقة أن الفهم القرايئ هو

ف عملية تفاعلية بني القارئ والنص تفيض إىل إعادة بناء املعنى أو صناعة معان وأفكـار ومواقـ

وأحكام حيال املوضوعات، ويتم التفاعل بني القارئ ميا ميلكه من مقدرة ذهنية وما يحمله مـن 

 . معارف سابقة وخربات ليتحقق الفهم وتكون القراءة أكرث فاعلية وكفاءة

 ):2014كباس، (مستويات الفهم القرايئ 

 )فهم السطور(القراءة الحرفية /املستوى األول 

جامالً ومتييز التفاصيل واألفكار الرئيسة والفرعيـة وتسلـسل األحـداث التعرف إىل معنى النص إ

وعمــل املقارنــات، والتعــرف إىل عالقــة الــسبب والنتيجــة، وإىل ســامت الشخــصيات واألزمنــة 

 .واألمكنة، وتذكر ما سبق ذكره يف النص

 )فهم ما بني السطور(الفهم واالستنتاج /املستوى الثاين  

ص، حيـث التعـرف عـىل الغـرض مـن الـنص وقيمـه وجاملياتـه، ويتضمن فهم الخفـي مـن الـن

 والتعــرف عــىل أســلوب الكاتــب ومعالجتــه وحبكتــه ومظــاهر القــوة ونقــاط الــضعف، وهــو 
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غـرس يف نفـوس الطلبـة حـب تساعد هذه اإلسرتاتيجية عىل بقاء أثر التعلم، وت: باختصار شديد

 ".أحب الكتب؛ ألن عاملا واحدا ال يكفيني" خاصة أنها تنطلق من عبارة العقادالقراءة، 

 :تعريف القراءة

يـة عقليـة يـشرتك فيهـا العقـل وحاسـة البـرص والـسمع، عمل: القراءة بأنهـا) 2010(عرف عطية

 .وأعضاء النطق تفيض إىل فهم املقروء وتقوميه، وتوظيفه يف تعديل سلوك القارئ

عملية تحويلية يناقش فيها القارئ املعنى وآليات املقـروء : بأنها) 2005(عرفها عاشور ومقدادي

 .لفهمه أو تفسريه أثناء القراءة

وسيلة اإلنسان نحو التكيـف وتحـصيل املعرفـة، وهـي أداء لفظـي :  أنهاعىل) 2011(عرفها عيد

سليم، ونشاط عقيل، وقد تطور مفهوم القراءة عرب األجيال فأصبح فهم القارئ ملا يقـرأ، ونقـده 

 .إياه، وترجمته إىل سلوك يحل مشكلة، أو يضيف شيئا للحياة

خصائص اآلتية الرموز والنطق بهـا، عملية معقدة تشمل ال:" عىل أنها) 2014(اشديويعرفها الرب

فهم معاين الرموز، الربط بني الرمز ومعنـاه والخـربة الـسابقة، االسـتنتاج والنقـد وإبـداء الـرأي 

 ".والتذوق، واالستفادة من املقروء يف حل املشكالت، وتوظيف املقروء يف الحياة
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 : املقدمة واإلطار النظري

أول كلمة نزلت من السامء لتعانق األرض يف بدء رسالة اإلسـالم، ونـزول الـوحي بـالقرآن " اقرأ"

وأول كلمـة تزهـو األرض بحروفهـا لتعمهـا ).  عليه وسـلمالـلـهصىل (الكريم عىل قلب الرسول 

 . بنورها وخريها

قراءة من أهم املهارات اللغوية التي دعا إليهـا عـز جاللـه يف محكـم آياتـه؛ ملـا لهـا مـن تعد ال

 .أهمية يف تحصيل املعرفة والعلم

فالقراءة باب العلم وطريقته، منها نستطيع اكتساب الخربات، وتطوير الذات، وصقل الشخصية 

نطلـق سـعت الباحثـة إىل ومن هذا امل). 2010حسني، (وتربيتها، وترسيخ القيم والفضائل لديها 

القدرة عىل ): 2014(الذي يعنى كام عرفته الشيدية " الفهم القرايئ" تنمية هذا الفرع وتحديدا 

القراءة الواعية التي يتم من خاللها فهم املعاين وتفسريها، واستنتاج املعـاين املتـضمنة يف الـنص 

واسـتخالص األفكـار الـضمنية التـي مل القرايئ، وإدراك العالقات بني مدلوالت األلفاظ واألفكـار، 

يرصح بها الكاتب وإصدار األحكام املوضوعية تجاه النص املقـروء، خاصـة أننـا نجـد كثـريا مـن 

الطلبة يعاين من فهم املقروء واستيعابه، فيقرأ ملجرد القراءة املتصفحة دون وعـي أو إدراك ملـا 

خل الـنص الواحـد، فجـاءت إسـرتاتيجية يدور حوله النص، أو محاولة فهم العالقات املرتابطة دا

 .روبنسون لتحل هذه املشكلة، وتجعل من الطالب القارئ يقرتب أكرث فأكرث من النص

 :إسرتاتيجية روبنسون أو الخطوات الخمس القرائية إىل تهدف

 إمكانية استخدامها يف أغلب مواد التعلم، ماعدا املواد الرقمية كالرياضيات. 
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Robert J: www.marznaoresearch.com . )م2015/ 4/ 25 سرتجاعتاريخ اال) مقال تربوي. 

 

 

 :األجنبية/ ثانيا

Davison. A & Golden, P(1978). Games and simulation in action. London: Woburn 

https://www.youtube.com/watch?v=wrKO2VNgxLQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=9RhyQb-qhUY 

https://www.youtube.com/watch?v=6lQY1tTDL_Q 
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 اسم اللعبة الهدف منها عدد املشاركني الزمن

طالبات الصف   دقائق10

 )مجموعات(

توظيف األفعال كتابة 

 وتحدثا

 لعبة ساعي الربيد

 

 

 

 

 

 

 

 

لعبة ساعي الربيد

هيا اكتب عن الصورة التي تصلك من ساعي 
 الربيد مستخدما الفعل املايض واملضارع
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 :اقرأ القطعة التالية، ثم استخرج الفعل املضارع منها

 

 

 

 

 

 

 

  ما نوع الكلامت املميزة؟: 1س

  عالم تدل هذه الكلامت؟: 2س

  ما تعريف الفعل املضارع؟: 3س

  لفعل املضارع؟ما الحروف التي يبدأ بها ا: 4س

 

 

 

  

 

 قصص األنبياء يعرض القرآن الكريم القصة أسلوبا للتأثري، والقرآن حني يعتمد

 يف تؤثرها رسدا عاطفيا ليرسدها عرضا أدبيا ويعرض أحداث التاريخ لكنه يأخذ

 .النفوس

عرض األمثلة
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ومون بذلك وحتـى الـذين يـستخدمونها ال يحققـون أقـىص  التعليمية، إال أن الكثري منهم ال يق

 .فوائدها

و تكمن أهمية اللعـب يف أنـه يـضيف املتعـة عـىل النـشاط الـذي يؤديـه الطلبـة، ويقلـل مـن 

واأللعـاب التعليميـة هـي أنـشطة تـصمم لتحقيـق ). "Gordon ,(1978اعتامدهم عىل املعلم 

ي للعب عند املتعلمني، واملقرون باملتعة أهداف تعليمية تعلمية حيث يتم توظيف امليل الفطر

 )."207: ، ص2010الحيلة، (يف إحداث تعلم فاعل معزز بالرعبة والحامس واالهتامم 

وهناك العديد من الدراسات التي أكدت فاعلية األلعـاب التعليميـة و دورهـا يف إثـارة فاعليـة 

ية األلعـاب اللغويـة يف تحـصيل بعنوان فاعل) 2014(دراسة النبهانية :الطالب نحو التعلم ومنها

األمناط اللغوية و بقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف الرابع األسـايس التـي كـشفت عـن فاعليـة 

األلعاب التعليمية يف تحصيل األمناط اللغوية و بقاء أثر التعلم لصالح املجموعة التجريبية التي 

ات ياسـة بحتميـة توظيـف إسـرتاتيجدرست األمناط باستخدام األلعاب التعليمية، و أوصت الدر

حديثة تسهم يف إثـراء الـتعلم النـشط واسـتخدام األلعـاب اللغويـة يف تـدريس مهـارات اللغـة 

 .العربية

بعنــوان فاعليــة اســتخدام األلعــاب التعليميــة يف تــدريس ) 2009(و كــذلك دراســة الخــابوري 

 صف الخـامس مـن التعلـيمالدراسات االجتامعية يف تنمية التحصيل والدافعية لـدى تالميـذ الـ

األلعاب التعليمية يف رفـع مـستوى  ستخدام إسرتاتيجيةأكدت عىل أثر ااألسايس بسلطنة عامن، 

 لـــذا فـــإن. ودافعيـــتهم نحـــو الـــتعلم تحـــصيل الطـــالب يف مـــادة الدراســـات االجتامعيـــة،
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 :املقدمة واإلطار النظري

للقواعد اللغوية أهمية خاصة يف اللغة العربيـة، فهـي وسـيلة لـضبط اللـسان، وفهـم املنطـوق 

واملقروء، وبها يتميز الكالم الفصيح، ويستطيع االنسان أن يعرب عن أفكاره إذا فهم قواعد اللغة 

والتعبـري عـن . ىل اللغـة ومهاراتهـا املختلفـةوهو بذلك يتمكن من الـسيطرة عـ. وأدرك أرسارها

واسـتخدام القواعـد بـصورة وظيفيـة متكاملـة يتـيح . أفكاره وفهم واسـتيعاب أفكـار اآلخـرين

 . لصاحبها الضبط اللغوي، وتأليف الجمل والعبارات خالية من الخطأ اللغوي

. ب مـن الجـسموموقعـه مـن اللغـة موقـع القلـ. ّويعد النظام النحوي محور األنظمة اللغويـة

وتأسيسا عىل ذلك يجب أن ال يكون تدريس النحـو لذاتـه إمنـا يـدرس لتقـديم خدمـة لعمليـة 

االتصال اللغوي ليكون دالة املتحدث والكاتب والسامع والقارئ يف سوق الرتاكيب املعربة بدقـة 

 ).269،ص2006عطية، (عن املعنى وفهمها كام أرادها الكاتب أو املتحدث 

بني علوم اللغة، إال أن مـن ينظـر إىل الواقـع اللغـوي اليـوم يلمـس مـشكلة وللنحو مكانته 

ضعف الطلبة يف النحو، وتدين مستوياتهم فيه، وتعد هذه املشكلة إحدى القضايا الرتبويـة؛ 

فضعف الطلبة يف النحو يشكل عائقا كبريا يحول دون الوصول بهـم إىل املـستوى اللغـوي " 

فالنحو ليس ). "35: 2004املنذري،(صم أقالمهم من الزللاملطلوب الذي يقوم ألسنتهم ويع

غاية بذاته، وإمنا هو وسيلة متكن املتعلم من الفهـم واإلفهـام، وتجعلـه قـادرا عـىل التعبـري 

السليم الواضح نطقا واستامعا، شفاهة وتحريرا، ولذلك ال بد مـن دراسـة القواعـد النحويـة 

تراكيبهــا ونحميهــا مــن الزلــل والــضياع فهــي تــتحكم يف أســاليب اللغــة العربيــة وتــضبط 

ــسموم، ( ــامس)" . 22: 2012(ال ــصف الخ ــم لل ــل املعل ــا ورد يف دلي ــع م ــق م ــذا يتف  وه
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تقاة العودة إليها، واالستقاء من فيض هذه التجارب الست التي أكدت فاعلية اإلسرتاتيجيات املن

 . يف تدريس جوانب مختلفة يف اللغة العربية

ويحوي املحتوى ستة أبواب بعدد اإلسرتاتيجيات املعروضة فيه، تـم تناولهـا مـن حيـث أصـولها 

 .النظرية، وجوانبها التطبيقية من خالل عرض درس تطبيقي لكل واحدة منها

 ّريـا املنذري.د
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